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K TÉME „DOGIEM“ V PRÁVE
Martin Turčan
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The paper is an introduction to the conference section titled “Legal ‘dogmas’”. It deals with
positive as well as purely theoretical legal concepts which are commonly viewed as undoubtful and
have gained kind of a “dogma” position, i.e. a status of normative doctrinal statements on law which
are not being questioned, at least by majority. The author asks what risks and what advantages such
dogmatism in law bears and how to approach it.
Abstrakt: Príspevok predstavuje úvod do konferenčnej sekcie s názvom „Právne ‘dogmy’“. Zaoberá
sa problematikou pozitívno-právnych i čisto teoretických konceptov, ktoré sú mnohými považované
za viac-menej nepochybné a v priebehu času získali akýsi status „dogiem“ ako určujúcich „článkov
učenia“ o práve, o ktorých sa v podstate nepochybuje. Autor si kladie otázku, aké riziká a aké výhody
so sebou takýto dogmatizmus v práve nesie a akým spôsobom k nemu pristupovať.
Key words: legal ‘dogmas’, theory of law, interpretation and application of law, legislation.
Kľúčové slová: právne „dogmy“, teória práva, interpretácia a aplikácia práva, tvorba práva.
ÚVOD
Keď v tejto sekcii hovoríme o právnych „dogmách“ či o „dogmách“ v práve, už z úvodzoviek
použitých pri slove dogma je zrejmé, že nemáme nutne namysli objekt disciplíny zvanej právna
dogmatika,1 teda ustanovenia pozitívneho práva (i keď môže ísť aj o ne). V zásade nám ide o čosi
iné: o také pozitívno-právne ustanovenia, ich výklady či hodnoty ako aj o čisto teoreticko-právne
koncepty, ktoré robí „dogmami“ ich široká akceptácia vyplývajúca z viery v ich správnosť. S pojmom
dogmy teda narábame skôr v zmysle, v akom je tento známy z oblasti teológie – v zmysle záväzného
článku učenia, o ktorom sa veľmi alebo vôbec nepochybuje a ktorý (aj preto) nie je ľahké zmeniť.2
Cieľ tohto príspevku, ktorý má byť vlastne akýmsi úvodným slovom k téme našej mini-sekcie
tohtoročných „Míľnikov“,3 bude pomerne jednoduchý: Poukázať na niekoľko aktuálnych či aspoň
potenciálnych príkladov takýchto právnych „dogiem“ a položiť si otázku ako „dogmatizmus“ tohto
druhu v práve hodnotiť.
1

NIEKOĽKO ILUSTRÁCIÍ „DOGMATICKÉHO“ PRÍSTUPU V PRÁVE
O „dogmách“ či o „dogmatizme“ v práve možno uvažovať na rôznych úrovniach.
V nasledovných riadkoch si stručne všimnem tri v úvode už naznačené úrovne – (1) úroveň výkladu
existujúcej právnej úpravy, (2) úroveň polemík o práve, aké by malo byť a (3) úroveň právnej teórie.
2

1
2

3

HARVÁNEK, J. a kol. Teorie práva, s. 36 – 37.
V katolicizme platí, že „jednou definované dogma je z hlediska svého věcného obsahu bez omylů
a že jeho pozdější rozvedení nebo doplnění s ním proto nikdy nesmí – ano, na základě
neomylnosti vyučující církve ani nemůže – být v rozporu.“ (LOHSE, B. Epochy dějin dogmatu, s.
11). V protestantizme dogmy stoja „v přísném slova smyslu pod Písmem a je nutno je Písmem
zkoušet a z Písma vykládat. […] Nikdy nemohou existovat vnější právní kritéria, která by
rozhodovala o věcné správnosti dogmatu.“ (Tamtiež, s. 11 – 12). Rozdiel medzi obomi poňatiami
je teda v tom, že zatiaľ, čo prvé počíta s nerevidovateľnosťou dogiem, to druhé ju principiálne
pripúšťa; každopádne v oboch prípadoch máme dočinenia s určitou rigidnosťou dogiem.
Tak trochu nadväzujúcej na minuloročnú sekciu s názvom Mýty o práve a mýte v práve.
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2.1 „Dogmatizmus“ v interpretácii práva
Ako už som uviedol, prvým typom „dogmatizmu“ v práve, s ktorým sa možno stretnúť, je
„dogmatizmus“ spočívajúci v zaužívanej interpretácii pozitívneho práva (ktorá, samozrejme,
v skutočnosti vôbec nemusí byť objektívne správna/presvedčivá).4 Príkladov by sme zrejme mohli
nájsť viacero, na tomto mieste si dovolím uviesť dva.
Ešte donedávna bolo, domnievam sa, určitou interpretačnou „dogmou“ napríklad zaužívané
chápanie § 47 Občianskeho zákonníka ako ustanovenia vzťahujúceho sa na účinnosť zmlúv
o prevode nehnuteľností.5 Na základe tradičného výkladu predmetného ustanovenia zastávalo veľké
množstvo právnikov u nás ešte jednu či dve dekády po zmene režimu názor, že zmluvy o prevode
vlastníctva k nehnuteľnostiam sú účinné až po vklade do katastra. Hoci (až) v r. 2003 Najvyšší súd
SR judikoval, že v nových spoločensko-politických podmienkach treba rozlišovať medzi obligačnoprávnymi a vecno-právnymi účinkami zmlúv o prevode nehnuteľností a že vklad do katastra má dopad
len na druhé z týchto účinkov6 (pričom ustanovenie § 47 OZ označil z tohto dôvodu za obsolentné,
týkajúce sa niekdajších štátnych notárstiev), ešte niekoľko rokov po predmetnom rozhodnutí som sa
v praxi stretol s touto prekonanou „dogmou“ o aplikácii § 47 na zmluvy o prevode nehnuteľností (a
snáď sa dá na ňu občas naraziť ešte i dnes).
V rovine súkromného práva možno u nás za druhý príklad „dogmy“ (ktorá však na rozdiel od
predchádzajúceho príkladu jasne trvá) považovať zaužívanú interpretáciu inštitútu odporovateľnosti
právnych úkonov. Napriek pomerne zrejmej legislatívnej nedokonalosti § 42a OZ, ktorý tento inštitút
upravuje, sa dnes takmer nikto nepozastavuje nad skutočnosťou, že celkom rozumne môže ísť
o obsolentný inštitút. Odporovať totiž možno len platnému právnemu úkonu, a úkon, ktorým v zmysle
§ 42a OZ niekto ukracuje svojho veriteľa na jeho pohľadávke, by mal byť predsa zásadne neplatný
pre rozpor s dobrými mravmi v zmysle § 39 OZ. Keď sme s spolu kolegom M. Mrvom pred niekoľkými
rokmi na túto (až banálnu) skutočnosť upozornili v jednom príspevku, z recenzných konaní v dvoch
vedeckých právnických časopisoch sa nám postupne vrátil ako neprijateľný (a to práve kvôli zjavne
neortodoxnej interpretácii); až v treťom časopise bol napokon náš príspevok akceptovaný a
uverejnený.7 Problém (ne)aplikovateľnosti § 39 OZ na odporovateľné právne úkony sa dnes,
samozrejme, v praxi rieši výkladom, vďaka ktorému ostáva § 42a OZ neobsolentný. Otázkou však je,
či nejde o výklad, ktorý siaha „až za hranice právno-teoretických možností.“8 V predmetnom príspevku
sme preto navrhli legislatívnu korekciu, ktorá by problémy súčasnej úpravy odstránila a inštitút
odporovateľnosti právnych úkonov by učinila celkom nekontroverzným. Zdá sa však, že pri prípravách
veľkej novely OZ tento náš návrh (či prípadne obdobný návrh kohokoľvek iného, kto si daný problém
tiež všimol) zatiaľ nezískal potrebnú pozornosť.9
Druhý uvedený príklad právnej „dogmy“ sa nepochybne týka problematiky interpretácie
existujúceho práva, avšak vzhľadom na spomínané úvahy de lege ferenda ho možno vnímať aj ako
určité premostenie medzi „dogmatizmom“ v interpretácii práva a „dogmatizmom“ v otázkach
zachovania, resp. zmien právnej úpravy, ktorého sa bude týkať nasledovná stať.
2.2 „Dogmatizmus“ v legislatíve a jej hodnotách
Ak niekto ako „dogmatické“ kritizuje samotné pozitívne právo, a nie iba jeho zaužívaný výklad,
tvrdí vlastne, že určité ustanovenia právneho poriadku by sa mali zmeniť. Apeluje na isté hodnoty,
ktoré pokladá za dôležité, pričom úspech jeho apelu nie je dosiahnuteľný cestou (re)interpretácie
existujúceho právneho textu, ale len prostredníctvom zmeny daného textu.
V rovine podústavného práva môže byť potenciálnou ilustráciou kritizovateľnej „dogmy“ tohto
druhu napríklad predstava a jej zodpovedajúca legislatíva, že štát smie svojou zdaňovacou činnosťou
4

5

6

7
8
9

K problematike presvedčivosti/správnosti záverov pri aplikácii práva pozri napríklad: TURČAN, M.
K zásade presvedčivosti rozhodnutia.
V minulosti som sa už v jednom zo svojich príspevkov tomuto problému venoval. (TURČAN, M.
Využiteľnosť jednotlivých metód interpretácie pri výklade kultúrne podfarbených noriem).
Napríklad zo zmluvy vyplývajúca povinnosť zaplatiť kúpnu cenu teda nie je viazaná na moment
zápisu vlastníckeho práva do katastra a smie byť uplatňovaná aj skôr.
MRVA, M. – TURČAN, M. Odporovateľnosť právnych úkonov – obsolentný inštitút?
MRVA, M. (Ne)platnosť a (ne)účinnosť právneho úkonu, s. 146.
MRVA, M. – TURČAN, M. Odporovateľnosť právnych úkonov – obsolentný inštitút? s. 113 - 114.
Pozri tiež: MRVA, M. (Ne)platnosť a (ne)účinnosť právneho úkonu, s. 137 a n.
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vstupovať aj do majetkových vzťahov v rodine, resp. do vzťahov medzi najbližšími príbuznými. Podľa
súčasnej právnej úpravy u nás napríklad platí, že i príjem, ktorý niekto získa od svojho rodiča,
potomka či súrodenca za nejaké opakované protiplnenie (a to mimo rámca podnikateľskej činnosti),
podlieha dani. Ak súrodenec či rodič prenajme za symbolickú úhradu (povedzme, zodpovedajúcu
sotva amortizácii alebo ani tej nie; takže prakticky ide o výpožičku) druhému súrodencovi alebo
potomkovi nehnuteľnosť, je v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. povinný z takéhoto príjmu zaplatiť daň,
resp. daný príjem vykázať v daňovom priznaní. Prečo by však mal štát týmto spôsobom vstupovať do
vzťahov odohrávajúcich sa v úzkom rodinnom kruhu? Dá sa argumentovať, že z hľadiska širšieho
poňatia princípu subsidiarity (prípadne nejakého iného politického resp. sociálno-etického princípu) to
nie je spravodlivé a že udržiavanie takéhoto právneho stavu je tiež nekonzistentné so skutočnosťou,
že štát už dávnejšie upustil od zdaňovania dedičstva (ktoré sa rovnako týka majetkových vzťahov
medzi príbuznými).
Takáto argumentácia je argumentáciou de lege ferenda a má hodnotový charakter.10
Vychádza z konkrétnych predstáv o spravodlivosti, ktoré sa, samozrejme, môžu u rôznych ľudí líšiť
(a to až diametrálne).
V tomto ohľade možno na úrovni ústavného práva spomenúť iný príklad – skutočnosť, že
zatiaľ, čo niekto kritizuje napríklad snahu o presadzovanie genderovej ideológie do nášho práva
(povedzme, nedávne úsilie o prijatie Istanbulského dohovoru), iný môže pokladať za nežiaducu
„dogmu“ zas inštitút manželstva ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou (čl. 41 ods. 1 Ústavy
SR), ďalšiemu kritikovi môže prekážať monogamný aspekt manželstva a zas ďalšiemu jeho trvalý
charakter (§ 1 ods. 2 zákona o rodine). Presvedčený libertarián bude dokonca kritizovať existenciu
manželstva ako právneho inštitútu vôbec a bude požadovať jeho úplné odstránenie z právneho
poriadku, čiže transformáciu na výlučne spoločenský (kultúrny či morálny) inštitút. Všetci títo kritici
môžu argumentovať, že konvenčná predstava o manželstve a znej vychádzajúca právna úprava sú
„dogmatické“ a že sa zakladajú na tradícii, ktorú treba podrobiť kritike a zmene. Hodnotový boj tohto
druhu môže byť, samozrejme, pre niekoho výrazne negatívnym javom, je však prirodzeným
dôsledkom akceptovania dialógu o „antidogmatizme“ práva v rovine de lege ferenda. 11
Okrem vútroštátneho práva sa ďalej príklady právnych „dogiem“ dajú hľadať i v
medzinárodnom práve. Pokiaľ ide osobitne o hodnotové „dogmy“ spojené s otázkami de lege ferenda,
môžeme poukázať napríklad na aktuálne medzinárodno-právne vymedzenie inštitútu spravodlivej
vojny ako obrannej vojny, pričom platí, že vojaci agresorského štátu nie sú za svoju bojovú činnosť
osobne zodpovední (pokiaľ sa nedopúšťajú vojnových zločinov; keďže pri „štandardnom“ boji len plnia
rozkazy, resp. zápasia o holý život). Takéto chápanie a medzinárodnoprávne nastavenie (či už na
úrovni medzinárodného zmluvného práva, obyčají alebo doktríny) aktuálne kritizujú pacifisti
i revizionisti. Pacifisti pokladajú za nespravodlivú každú vojnu. Ako nežiaducu „dogmu“ teda vnímajú
celú ideu „spravodlivej vojny“. Revizionisti naopak ideu spravodlivej vojny ako obrannej vojny doťahujú
ďalej a ako „dogmatický“ odmietajú názor, že vojak agresorského štátu nie je za svoju bojovú činnosť
morálne a právne zodpovedný (argumentujú, že táto predstava sa podobá tvrdeniu, že lupič smie voči
polícii opätovať paľbu, po tom, čo ju sám inicioval).12 Pacifisti i revizionosti teda môžu slúžiť ako dobrý
príklad „antidogmatickej“ iniciatívy na úrovni medzinárodného práva, a to v súvislosti s jednou
z najzásadnejších tém medzinárodného spoločenstva.
Obdobných príkladov na skutočné či pomyselné „dogmy“ v rámci konfliktu medzi de lege lata
a de lege ferenda (či už na úrovni vnútroštátneho alebo medzinárodného práva) by bolo možné nájsť
viac. Domnievam sa každopádne, že spomenuté príklady boli pre potreby tohto príspevku dostatočne
ilustratívne.
2.3 „Dogmatizmus“ v právnej teórii
V tejto stati chcem napokon ešte stručne zmieniť tri príklady „dogmatizmu“ v oblasti právnej
teórie.

10
11

12

FÁBRY, B. – KASINEC, R. – TURČAN, M. Teória práva, s. 236.
Pričom netvrdím, že ktorýkoľvek z práve uvedených „antidogmatických“ postojov je objektívne
správny; uvádzam ich len ako príklady možného chápania.
K tomu pozri napríklad: TURČAN, M. K etike spravodlivej vojny.
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Kolega B. Fábry už dlhší čas poukazuje na problematickosť rozdeľovania právnych odvetví na
verejno-právne a súkromno-právne.13 Toto delenie je však mnohými teoretikmi i „praktikmi“ preberané
bez väčších pochybností, takže ho vlastne možno označiť za určitú „dogmu“ (keď hovorím o takomto
delení práva ako o „dogmatickom“, netvrdím, že ho treba odstrániť; naznačujem len, že je potrebné
prinajmenšom brať na zreteľ jeho limity). V tejto súvislosti možno podotknúť, že rozdiel medzi
súkromným a verejným právom je síce záležitosťou teoretických argumentov, závery však majú aj
praktický (právno-aplikačný) dopad.14
Ako ma správne upozornil kolega M. Mrva, dobrým príkladom teoretickej „dogmy“ (a to
odvetvovo-teoretickej, konkrétne civilistickej) s výraznými praktickými dôsledkami je aj stará rímskoprávna zásada nemo plus iuris (téza, že nikto nemôže na iného previesť viac práv, než sám má). Táto
zásada je dnes u nás čisto teoretickým konceptom, ktorý nemá v Občianskom zákonníku explicitné
zakotvenie (a v § 446 Obchodného zákonníka je dokonca za určitých podmienok výslovne vylúčená).
Súdmi však bola dlhodobo pomerne „automatizovane“ aplikovaná, až kým ju v r. 2018 svojím
rozhodnutím čiastočne „neoddogamtizoval“ ÚS SR, ktorý jej vytýčil isté limity.15
Domnievam sa, že príkladom tretej „dogmy“ v oblasti teórie práva (tentoraz v oblasti
všeobecnej právnej teórie), a to výsostne teoretickej „dogmy“, môže byť náuka o štruktúre právnej
normy. Ide o problém, ktorý na rozdiel od dvoch vyššie uvedených príkladov v zásade nemá praktické
dopady. Predsa však naň možno poukázať ako na vhodnú ilustráciu (hovoríme predsa o „dogmách“
v teórii práva). Tradičná trojčlánková či štvorčlánková koncepcia sú všeobecne pokladané za
pomerne samozrejmé a zásadnejšie nie sú spochybňované.16 Daná téma aktuálne ani nie je pre
väčšinu právnych teoretikov veľmi zaujímavá. To však nič nemení na skutočnosti, že otázka po
zdôvodnení trojčlánkovej či štvorčlánkovej koncepcie je z právno-vedeckého hľadiska legitímna a už
dávnejšie som v jednom zo svojich príspevkov poukázal na nesamozrejmosť týchto koncepcií a na
prípadnú možnosť chápať štruktúru právnej normy ako principiálne dvojčlánkovú. 17
Uvedené príklady teda ilustrujú, že „dogmy“ na úrovni právnej teórie môžu mať charakter
implicitne či priamo praktický, a že môžu mať tiež charakter výlučne teoretický. Vo všetkých týchto
príkladoch sa natíska otázka, ako ich hodnotiť.
ČO S TÝM?
Či už teda ide o praktický alebo o výsostne teoretický druh právnej „dogmy“, otázkou ostáva
jej zhodnotenie, resp. zhodnotenie miesta „dogmatizmu“ v práve ako takého.
3

3.1 Klady a zápory „dogmatizmu“
Známy slovinský filozof Slavoj Žižek sa v jednom z televíznych rozhovorov vyjadril, že určitá
miera dogmatizmu je pre spoločnosť zdravá.18 S jeho tvrdením sa dá principiálne súhlasiť.
V demokratickom prostredí predsa nemožno neustále zvažovať a diskutovať o tom, či náhodou
nemajú pravdu rasisti, náboženskí radikáli a pod., ktorí by pri tvorbe práva najradšej presadili niektoré

13

14

15

16
17

18

FÁBRY, B. – KROŠLÁK, D. Verejné a súkromné právo – nové výzvy v systematike práva. K danej
problematike pozri tiež: ILLÝOVÁ, Z.: Právo súkromné a verejné.
Súdy neraz v prospech určitého záveru argumentujú tvrdením, že ide o súkromno-právny alebo
verejno-právny vzťah.
Nález ÚS SR vo veci sp. zn. č. I. ÚS 549/2015 (k tomu pozri napríklad tiež: DVONČOVÁ, M. Prečo
Ústavný súd Slovenskej republiky svojím nálezom “prelomil” právnu zásadu “nemo plus iuris”?).
Predmetný nález v nemalej miere kopíruje rozhodnutia ÚS ČR (III. ÚS 415/2015 a III. ÚS 247/14),
ako je to napokon v jeho rozhodovacej činnosti pomerne bežné (trochu paradoxne sa tým však
snáď zároveň vytvára akási implicitná „dogma“ potreby „nasledovania českého príkladu“).
Pozri napríklad: OTTOVÁ, E. Teória práva, s. 215 – 218.
TURČAN, M. K problematike rozsahu a štruktúry právnej normy. (K tejto myšlienke ma pôvodne
v akademických rozhovoroch priviedol kolega B. Fábry).
„Slavoj Žižek: On Corbyn, the election, Brexit and fake news,“
https://www.youtube.com/watch?v=xN2ZGSX0cIE [23-06-2020].
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zjavne diskriminačné kritériá.19 V oblasti politiky a argumentácie de lege ferenda teda treba z tohto
hľadiska pokladať určitý „dogmatizmus“ za opodstatnený. Otázkou však je, kam položiť jeho hranice.
K podobnému záveru o „náležitom dogmatizme“ možno dospieť aj v súvislosti s otázkami
výkladu a aplikácie práva (teda v rovine de lege lata). Nemusí tu, samozrejme, ísť o také ostré
hodnotové pnutia, ako vo vyššie uvedenom príklade. Legitímne očakávania adresátov práva si už
z princípu vyžadujú jednotnú interpretáciu zákona, ktorá bude do určitej miery rezistentná voči
zmenám.20 Istá „dogmatická“ rigidita je teda vo výklade práva rozhodne namieste.
S ohľadom na niektoré praktické dopady právnej teórie snáď napokon možno vysloviť čosi
podobné aj o „zdravom dogmatizme“ v teórii práva. Stabilita právnych teórii totiž tiež dokáže vplývať
na stabilitu aplikácie práva a vlastným spôsobom sa podieľa i na určitej stabilite právnického
vzdelávania (ktoré sa následne odzrkadľuje v praxi).
Jedným dychom však treba dodať, že kritické myslenie si zároveň vyžaduje veľkú opatrnosť
v určovaní toho, čo je „pevné a nemenné“ a veľkú ochotu a otvorenosť prehodnocovať
prehodnotiteľné. Na jednej strane je pravdou, že pri tvorbe a interpretácii práva i vo všeobecnej či
odvetvovej právnej teórii potrebujeme určité „istoty“. Na druhej strane je tu však nemenej dôležitá
práve schopnosť revízie. Môže sa totiž stať, a aj sa stáva, že niektoré zaužívané chápania sa neskôr
ukážu ako mylné, resp. nespravodlivé a žiadajú si zmenu. „Istota“ (stabilita) a zároveň otvorenosť
zmene sú teda dvomi hodnotami, ktoré sa potrebujú vzájomne vyvažovať (asi ako alexyovské právne
princípy;21 v súvislosti s problematikou „dogmatizmu“ v práve by sme mohli teda hovoriť aj o akýchsi
princípoch či meta-princípoch kritického prístupu k právu/v práve – o princípe stability a o princípe
revidovateľnosti).
Dobré argumenty totiž môžu často existovať na oboch stranách diskusie. Napríklad v súvislosti
so spomínanou interpretáciou § 47 OZ možno v prospech „dogmatického“ výkladu predmetného
ustanovenia argumentovať zásadou nevytvárania obsolentných ustanovení. 22 S možnosťou vzniku
obsolentných ustanovení v časoch po spoločensko-politických zmenách však, na druhej strane, treba
počítať (a prax ukazuje, že nie vždy sa dá spoliehať na „racionálneho zákonodarcu“, ktorý by všetky
hodnotové zmeny legislatívne podchytil). Dôležité preto je, aby existovala diskusia. Výmena názorov
a neuzatváranie sa do „doterajšieho chápania“ sú teda zásadne relevantné. Či už vychádzame
z perelmanovského nazerania na právo ako na argumentačný (rétorický) fenomén, 23 alebo
z dworkinovskej teórie jednej správnej odpovede,24 či z akéhokoľvek iného chápania, je dôležité, aby
sme docenili hodnotu polemiky a schopnosti revízie, uznali potrebu vypočuť si lepšie argumenty
a nespoliehali sa vždy na zaužívané chápanie. S „dogmatizmom“ v práve je teda principiálne potrebné
zdravým spôsobom bojovať.
3.2 Rola právnej praxe či univerzity?
Zastávam názor, že kľúčovú úlohu v tomto ohľade zohrávajú univerzita i prax. Ako právny
teoretik a učiteľ na právnickej fakulte chcem každopádne zamerať svoju pozornosť prednostne na
rolu akademického prostredia. Proti nežiaducemu „dogmatizmu“ totiž treba rozhodne bojovať už na
tejto úrovni, a to z dvoch dôvodov – (1) „pozitívneho“ a (2) „negatívneho“:
(1) Tým „pozitívnym“ dôvodom pre boj s „dogmatizmom“ je skutočnosť, že kritické
prehodnocovanie existujúcich pohľadov je imanentnou súčasťou vedeckej práce, ktorá má (a musí
mať) na univerzitách svoje pevné miesto. Hodnota akademickej slobody principiálne umožňuje
značnú voľnosť v bádaní a formulovaní nových stanovísk, často i takých, na ktoré v právnej praxi
nemusí byť z rôznych dôvodov dostatočný priestor. Je teda úlohou právnických fakúlt byť nositeľkami
nových poznatkov či vysvetlení a vytvárať za týmto účelom funkčné prostredie pluralizmu
a slobodného diskurzu.
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Tak ako cirkev potrebuje mať v rámci svojich dogiem jasno v tom, čomu verí a čo odmieta a toto
zrozumiteľne deklarovať, i demokratická spoločnosť potrebuje jasne podporovať a jasne odmietať
určité idey a hodnoty.
V súvislosti s problematikou jednotnej interpretácie a aplikácie práva možno pripomenúť i
Fullerovu teóriu vnútornej morálky práva (FULLER, L. L. Morálka práva, s. 79 – 88).
ALEXY, R. On the structure of legal principles. In: Ratio Juris, 2000 (roč. 13), č. 3, s. 294 – 304.
MRVA, M. – TURČAN, M. Interpretácia a argumentácia v práve, s. 107 – 108.
PERELMAN, CH. Právna Logika: Nová rétorika.
DWORKIN, R. Když se práva berou vážně.
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(2) Tým „negatívnym“ dôvodom v prospech boja proti „dogmatizmu“ v akademickom prostredí
je skutočnosť, že akademická pôda neraz nežiaduci „dogmatizmus“ sama vytvára (a to i
nechtiac). Práve preto by sa ho i mala snažiť korigovať, a to akousi zdravou protitendenciou (jednak
u učiteľov, a jednak tiež u študentov, z ktorých sa predsa neskôr stávajú legislatívci, sudcovia atď.).
Človek je totiž prirodzene náchylný skĺzavať do určitých koľají – k zaužívaným pohľadom a k rešpektu
autorít. Aj preto je potrebné na akademickej pôde pestovať schopnosť intelektuálneho odstupu. 25
Zatiaľ, čo prvý z uvedených dôvodov („pozitívny“) súvisí s vedeckou stránkou akademického
prostredia, druhý dôvod („negatívny“) súvisí najmä s jeho pedagogickou stránkou, pričom nemožno
poprieť, že vedecké i pedagogické dopady akadémie sa reálne odrážajú aj v právnej praxi. Netreba
podceňovať hodnotu doktríny pri tvorbe i aplikácii práva, ani hodnotu vzdelávania právnikov, ktorí sú
následne tými, čo právo sami tvoria a aplikujú. Súdne rozhodnutia (aj rozhodnutia iných orgánov)
predsa neraz siahajú k doktrinálnemu výkladu a „poučky“ či zaužívané interpretácie, ktoré právnici
poznajú už zo škôl, sa dlhodobo držia v hlavách mnohých z nich.
Rovnaké dva dôvody pre boj s nežiaducim „dogmatizmom“ (teda „pozitívny“ i „negatívny“
dôvod) však možno uviesť aj v súvislosti s úlohou právnej praxe (ktorá, mimochodom, vybavuje
akademické prostredie cennými empirickými dátami a neraz veľmi dôležitými podnetmi):
(1) Kritické myslenie je predsa súčasťou nielen vedeckej práce akademikov, ale je aj súčasťou
správnej a efektívnej tvorby zákonov, spravodlivého rozhodovania sporov, výkonu dobrej verejnej
správy či inej formy realizácie a aplikácie práva „praktikmi“.
(2) Nielen akademické prostredie, ale aj právna prax je zároveň určitým spôsobom
zodpovedná za existenciu „dogmatického“ myslenia, ktoré je tu navyše ešte spomínanými
pragmatickými dôvodmi (potrebou stability a istoty) čiastočne podporené. To, samozrejme, len
potvrdzuje unikátnu úlohu univerzít, avšak rovnako úlohu právnej praxe, ktorá je z tohto dôvodu
vlastným dielom zodpovedná za „zdravý antidogmatizmus“ a vyvažovanie tendencie „koľajovitosti“,
ktorá je jej tiež prirodzene (a neraz odôvodnene) vlastná.
Keď sa pozrieme na mnou pomenované tri oblasti, v ktorých môže dochádzať k nežiaducemu
právnemu „dogmatizmu“ (1. interpretácia práva, 2. tvorba práva a 3. právna teória), domnievam sa,
že s ohľadom na otázku legitimity „antidogmatických apelov“, čo do ich frekventovanosti a „tvorivej
neviazanosti“, možno tieto oblasti zoradiť nasledovne:
1. Najväčšej odvahe k „antidogmatizmu“ by sa mal podľa môjho názoru tešiť diskurz v sfére
tých teoreticko-právnych tém, ktoré majú minimálny praktický dopad. V tejto oblasti sa totiž
redukuje význam hovorenia o „zdravom dogmatizme“ a vítaná je tu naopak práve výrazná
kreativita, silný skepticizmus a pestrý pluralizmus.
2. Trochu umiernenejším by zrejme malo byť nasadenie kritizovať „dogmatizmus“ v otázkach
hodnôt tvorby práva. Tieto sú totiž, ako už som uviedol, determinované rôznym chápaním
spravodlivého usporiadania spoločnosti a môžu priamo súvisieť s kvalitou života ľudí. To
znamená, že bude lepšie, keď tu bude myšlienková experimentácia o čosi opatrnejšia
a rozvážnejšia. Každopádne, idea demokratizmu má v tejto oblasti rozhodne garantovať
veľký priestor na diskusiu a prehodnocovanie statusu quo (ide vlastne o prejav politickej
slobody).
3. Najumiernenejším, no stále dostatočne reálnym, potrebuje byť „antidogmatický“ prístup
v otázkach výkladu pozitívneho práva, ako aj v otázkach prehodnocovania tých ustálených
teoreticko-právnych konceptov, ktoré majú zrejmý či výrazný praktický dopad.
Každá z týchto oblastí má vlastné podmienky, v ktorých treba pomeriavať hodnotu stability
s hodnotou otvorenosti zmenám. V žiadnej z nich nemožno „dogmatické“ tendencie celkom vylúčiť
ako absolútne neprípustné (a teda vždy možno hovoriť aj o akomsi „zdravom dogmatizme“), no
v žiadnej z nich tiež nemožno ignorovať potrebu kritickosti a „myslenia mimo škatule“ (ktoré zas
smerujú proti „dogmatizmu“). A práve o to, domnievam sa, ide.
ZÁVER
V tomto príspevku som si všimol tému „dogiem“ v práve ako akýchsi ustálených chápaní.
Poukázal som na niekoľko možných či reálnych príkladov, a to v oblastiach výkladu a tvorby práva
ako aj v oblasti právnej teórie. Predmetom môjho uvažovania bola otázka hodnotenia takéhoto
„dogmatizmu“. Ukázal som, že určitá jeho miera môže byť v práve zdravá, no že sa pred ním zároveň
4
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Za tento správny postreh ďakujem kolegovi O. Meteňkanyčovi.
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treba mať na pozore. Nezanedbateľnú úlohu v tomto ohľade zohrávajú univerzity, ktoré majú svojím
vedeckým a pedagogickým pôsobením podporovať „nedogmatický“ prístup k právu. Rovnako kľúčovú
rolu tu však zohráva i právna prax, ktorá síce potrebuje istý stupeň stability (čo nahráva idei „zdravého
dogmatizmu“), avšak zároveň nesmie ignorovať hodnoty pravdy a spravodlivosti, ktoré
„dogmatizmus“ neraz zatláča do úzadia. Obe tieto požiadavky sú vlastne akýmisi metodologickými
princípmi (či meta-princípmi) správneho prístupu k právu a ako také sa potrebujú vzájomne
vyvažovať.
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PLATNOSŤ PRÁVA AKO DOGMA
Jozef Jenčík
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: While the validity of a particular legal norm can be challenged (either by pointing out that it
was adopted in violation of the norms of change or in violation of the norms of recognition), the fact
that the law is valid (as a whole) is offered to us as an unquestionable truth. What does validity of law
mean? What is the validity of law based on? If on nothing, then really the only way out of this vicious
circle is the criterion of usefulness if we want to remain rational?
Abstrakt: Zatiaľ čo platnosť konkrétnej právnej normy môžeme spochybniť (buď poukazom na to, že
bola prijatá v rozpore s normami zmeny, alebo normami uznania), to, že právo platí (ako celok), sa
nám ponúka ako nespochybniteľná pravda. Čo znamená, že právo platí? Na čom sa zakladá platnosť
práva? Ak na ničom, tak skutočne jediné východisko z tohto bludného kruhu predstavuje kritérium
užitočnosti, ak chceme ostať racionálni?
Key words: dogma, validity, validity of law, legal dogma, legal realism, legal dogmatism.
Kľúčové slová: dogma, platnosť, platnosť práva, právna dogma, právny realizmus, právny
dogmatizmus.
ÚVOD
Navykli sme si hovoriť, že právo platí a hovoríme to ako nespochybniteľný fakt či pravdu.
Pochybnosti môžeme mať o platnosti konkrétnej právnej normy, ktorú môžeme spochybniť tým, že
poukážeme na jej rozpor so sekundárnymi normami zmeny či normami uznania, ba za podmienky
sociálnej neúčinnosti by sme mohli mať pochybnosti aj o platnosti konkrétneho právneho poriadku,
z ktorého sekundárne normy vyvierajú. Čo sa však ukazuje v moderných podmienkach ako
nevyhnutné, je, že právo platí, aj keď by konkrétna právna norma či konkrétny právny systém bol
neplatný.
Kedy sme začali používať koncept platnosti? Na aké skúsenosti koncept platnosti odpovedá?
Prečo sa koncept platnosti ukazuje ako nevyhnutný?
Čo znamená, že právo platí? Na čom sa zakladá platnosť práva? Ak na ničom, tak skutočne
jediné východisko z tohto bludného kruhu predstavuje kritérium užitočnosti, ak chceme ostať
racionálni?
To sú otázky, ktoré si musíme najsamprv položiť, ak chceme premyslieť koncept platnosti
v práve v jeho možnom dogmatickom charaktere.
V tomto ohľade by som chcel pracovať s dvoma tézami, (i.) že koncept platnosti je spoločným
východiskom moderných právnych škôl a (ii.) že koncept platnosti nebol nikdy ontologicky uspokojivo
objasnený, a je tak novým dogmatizmom.
(i.) V prvom zmysle postavím proti sebe hlavných predstaviteľov analytickej právnej školy
(Kelsen) s právno-realistickou školou (Llewellyn, Holmes) a ukážem, že ich spoločným menovateľom
je koncept platnosti. V tomto zmysle delenie na prirodzené/pozitívne právo či reálne/písané právo nie
je vôbec tak protikladné, ako sa môže zdať, a je len dôsledkom nánosu antickej tradície, že sa
v modernej právnej vede naďalej tak prezentuje. Ak nahliadneme pod nános tejto antickej tradície
s jej dualizmom fysis/nomos, zistíme, že koncept platnosti v skutočnosti zaznamenal v modernej dobe
také výrazné úspechy, že jeho alternatíva napriek jeho možnému dogmatickému charakteru je
v modernom práve len veľmi ťažko mysliteľná.
(ii.) V druhom zmysle podrobím Lotzeho koncept platnosti ontologickej kritike, ktorá jediná
môže určiť, či je moderný koncept platnosti nedogmaticky objasniteľný.
Tieto dve myšlienkové roviny sa v predkladanom texte navzájom prelínajú. Je totiž nevyhnutné
odraziť sa od Lotzeho konceptu platnosti, ktorý je najpôvodnejším vhľadom do podstaty konceptu
1
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platnosti v modernej dobe, aby sme ho dokázali spoľahlivo určiť ako spoločného menovateľa
moderných právnych škôl. Tento moderný význam Lotzeho konceptu platnosti spočíva v tom, že
nadväzuje na Descartovu metodickú skepsu, ktorá nám práve vyjavila pojem dogmy v jeho
pejoratívnom zmysle. Lotzeho koncept platnosti mal pôvodne zaistiť „hodnotovú“ alebo „ideálnu“ sféru
(do ktorej patrí bezpochyby aj právo) pred týmto „starým“ alebo „antickým“ dogmatizmom, ale ak sa
v ontologickej kritike ukáže, že v tomto smere nebol úspešný, budeme ho môcť označiť ako „nový“
alebo „moderný“ dogmatizmus. Aký je teda medzi nimi rozdiel?
Predbežne môžeme povedať, že „starý“ alebo „antický“ dogmatizmus nekriticky prijíma obraz
sveta tak, ako sa javí zmyslom; „nový“ alebo „moderný“ dogmatizmus nekriticky prijíma obraz sveta
tak, ako ho vytvára rozum.
Na záver príspevku si napriek úspechom konceptu platnosti v modernej právnej vede položíme
kacírsku otázku, či k nemu existuje alternatíva a ak áno, tak kde ju hľadať.
2

HERMANN LOTZE A JEHO KONCEPT PLATNOSTI
Keďže prístup k veciam, čo sa fenomenálne ukazujú, je po Galileiho objave ďalekohľadu
zmyslovo uzavretý, tak sa myslitelia pokúšali zjednať ho na rozumovom základe. Descartes medzi
prvými pochopil, že nový systém poznania musí začať od pochybnosti voči tým najelementárnejším
skúsenostiam, ako sa ľudským zmyslom ponúkajú, ako aj voči celej tradícii učenia sa, ktorá bola
zmyslovými javmi skorumpovaná. Práve v nadväznosti na tieto skúsenosti vzniká pejoratívny koncept
dogmy, ktorú by sme mohli jednoducho definovať ako názor alebo princíp, ktorý sa uvádza ako
autoritatívny bez primeraných dôvodov. Ak máme v súčasnosti vo vede kritérium originality vedeckej
práce, tak toto kritérium nadväzuje práve na Descartovu metodickú skepsu, ktorá si zaumienila nájsť
bezpečné základy nového systému poznania.
U Descarta síce táto snaha vyústila do mechanizácie vecí založenej na koncepte res extensio,
ktorou však podľa mnohých1 poskytol ontologicky fundamentálnu vrstvu materiálnej prírody, na ktorú
by sa dalo bezpečným spôsobom nadviazať hodnotovými predikátmi. Tieto hodnotové predikáty by
však nemohli ontologicky uspokojivo doplniť res extenio, pretože sami predpokladajú spôsob bytia
čistej výskytovosti.2 Takáto redukcia hodnotových predikátov by bola v rozpore
s predfenomenologickou skúsenosťou, ktorá na domnele vecnom súcne ukazuje, čo pomocou
vecnosti nie je plne pochopiteľné.3 Práve nezmierenie sa s touto ontologickou redukciou hodnotových
predikátov na módus čistej výskytovosti viedlo Hermanna Lotzeho k rozpracovaniu konceptu
platnosti.
Descartes teda zjednal metodickou skepsou prístup len k materiálnej prírode ako res extensio
a hodnotová stránka sveta mimo módu čistej výskytovosti mu ontologicky unikala. Lotze si bol veľmi
dobre vedomý existencie tohto hodnotového sveta, ktorého základy mohol fundovať len v radikálnom
protiklade k svetu res extensio, ktorý fundoval v 16 st. Descartes.
Lotze začína takisto ako Descartes od monštróznej pochybnosti, že všetky veci môžu byť samy
osebe odlišné než ako sa nám ukazujú v súlade s nevyhnutnosťou myslenia.4 Lotze túto monštróznu
pochybnosť podrobuje fundamentálnej kritike, keď v nej odhaľuje mylný predpoklad, že „naše vedenie
je uspôsobené na to, aby zrkadlilo svet vecí“5 Podľa Lotzeho tak predmetom skúmania môžu byť len
vzťahy medzi reprezentáciami navzájom6, nikdy nie vzťahy medzi vecami osobe a ich reprezentáciami
vo vedomí.
Preto Lotze odmieta tradičnú predstavu o pravde ako zhode subjektívnej predstavy
s objektívnou realitou. Namiesto tejto tradičnej koncepcie pravdy je zástancom koncepcie, podľa
ktorej pravda spočíva v „univerzálnych zákonoch kombinatoriky“7.

HEIDEGGER, M.: Bytí a čas, str. 126.
Ibid.
3 Ibid.
4 DAHLSTROM, O. D.: Heidegger's Concept of Truth, str. 39.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 „Instead, the truth consists " solely in universal laws of combination . . . that find confirmed in a
definite majority of representations without exceptions as often as these representations repeatedly
surface in our consciousness“. Ibid.
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Lotze tak môže konštatovať, že veci, ako sa nám zmyslovo javia, už viac nie sú dôvodom na
naše trápenie, pretože nám teraz vyvstal svet ideí, ktorý je konštantný bez ohľadu na to, či naše
vedomie je k nim nasmerované.8 Podľa Lotzeho tak len vďaka tomuto novoobjavenému svetu ideí
máme vedeckú istotu, na ktorej by mohol byť vybudovaný nový systém poznania.
Lotze, aby ontologicky ozrejmil tento svet ideí, prichádza so svojím konceptom platnosti,
ktorý pojal ako istý módus „pritakania“.9 Tento koncept radikálne odlíšil od konceptu bytia, ktorý sa
podľa Lotzeho vzťahuje len k materiálnej prírode. Podľa Lotzeho, keď Platón hovoril o bytí ideí, tak to
len preto, že v gréčtine neexistoval ekvivalent slova platnosť10. Tento módus „pritakania“ by sme mohli
zároveň pochopiť ako istý módus aktuality – (i) vec môže byť prítomná, (ii.) udalosť môže byť
prebiehajúca, (iii.) vzťah môže byť účinný, a nakonec (iv.) aktuálne pravdivá môže byť veta, ktorá je
platná. Stručne povedané, Lotze svojím konceptom platnosti ontologicky odlišuje pravdu od
aktuálnosti veci, ale táto diferenciácia však neposkytuje žiadne ontologické objasnenie pravdy.
Lotzeho určenie pravdy ako platnosti (Geltung) konzervuje logické predsudky v ideálnej,
nedotknuteľnej sfére, ďaleko od neustále sa meniacej reality vecí; týmto oddelením sa však nič
nezíska, nič iné ako „kladenie prázdneho problému“11. V zdanlivo osvetľujúcom oddelení skutočného
a ideálneho tak leží podľa Heideggera „jadro problému“ konceptu platnosti, ktorý objasnil až Husserl
konceptom intencionality za cenu toho, že Husserlovi zo zreteľa úplne vypadol ontologický problém
pravdy12.
HANS KELSEN A JEHO POZITIVISTICKÁ APLIKÁCIA KONCEPTU PLATNOSTI
V PRÁVE
V právnej vede môžeme veľa získať, ak tento v súčasnosti takmer neznámy Lotzeho koncept
platnosti porovnáme s tým, ako s pojmom platnosti zaobchádzajú právnici v moderných právnych
školách. Bolo by naivné myslieť si, že fakt, že právo platí, bolo v právnych vedách rovnako
nespochybniteľný ako dnes, a Lotzeho koncept platnosti historicky dokáže do tejto súvislosti platnosti
práva vniesť viac svetla. Na tomto mieste opíšeme, ako Hans Kelsen pozitivisticky aplikuje tento
koncept platnosti vo svojej Čistej právnej náuke.
Je jasné, že Hans Kelsen preberá Lotzeho radikálne oddelenie sveta vecí, ktoré existujú
v móde bytia, od hodnotového sveta ideí, ktoré existujú v móde platnosti, keď v Čistej právnej náuke
hovorí: „Pokiaľ sa v predchádzajúcom výklade hovorilo o „platnosti“ normy, tak sa tým nemalo vyjadriť
predovšetkým nič iné ako špecifická existencia normy, zvláštny spôsob, ktorým je daná, a to na rozdiel
od bytia prírodnej skutočnosti, ktorá prebieha v priestore a čase.“13
Ďalej v súlade s Lotzeho
koncepciou pravdy hovorí, že problematikou, ktorú čistá právna náuka skúma, je špeciálna, vnútorná
zákonitosť určitej významovej sféry.14 Na základe toho môže Hans Kelsen povedať, že „Pokiaľ by
sme na miesto pojmu skutočnosti ako efektívnosti právneho poriadku dosadili pojem moci, potom by
sa problém vzťahu platnosti a efektívnosti právneho poriadku prekrýval s problémom vzťahu práva a
moci (...) Právo je určitým usporiadaním (či organizáciou) moci.“15
Zároveň však s týmto radikálnym oddelením sveta bytia a svete platnosti vyvstáva problém
ich vzájomného vzťahovania sa na seba. Hans Kelsen v tejto súvislosti hovorí: „Len vtedy, ak
skutočnosť s platnosťou práva nie je totožná, môže právu zodpovedať alebo byť s ním v rozpore. Tak
ako nie je možné pri stanovovaní platnosti abstrahovať ju od skutočnosti, rovnako nie je možné
3

8

Ibid, str. 40.
„Lotze observes that an idea is "something" and "not nothing" since one idea is distinguished from
another; but that at the same time this "something" is not the actuality of a thing that is purely of itself
even when it is not an object for anyone. Ideas are characterized, he maintains, by "a certain element
of affirmation" or "affirmedness" (Bejahtheit) that remains even when any sense of being-a-thing is
denied them. "Afirmedness" here is not supposed to designate something produced or posited. That
something is "affirmed" says instead that in some sense it is already there and is recognized by means
of the affirmation.“ Ibid, str. 41.
10 Ibid, str. 42.
11 Ibid, str. 46.
12 Ibid, str. 47.
13 KELSEN, H.: Čistá právna náuka, str. 43
14 Ibid, str. 46.
15 Ibid, str.102-103.
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platnosť stotožňovať so skutočnosťou.“16Je teda ontologicky neobjasniteľným problémom aj v oblasti
práva, že pokiaľ sa jedná o vzťah medzi skutočnosťou a platnosťou, tento vzťah nemôže byť
konštruovaný ani ako skutočný a ani ako platný, napriek tomu je tento vzťah rovnako aktuálny ako
jeho zložky17. Je až Husserlovým veľkým počinom, že tento vzťah objasnil na báze intencionality, aj
keď cena tohto objasnenia bola, že mu unikla so zreteľa ontologická problematika pravdy 18.
Hans Kelsen však v súlade s tým, čo bol jeho pozitivistický predsudok, úplne nedocenil
implikáciu, ktorú oddelenie sveta skutočnosti od sveta platnosti v sebe obsahuje. Tým nielen
nedocenil, čo všetko je v procese aplikácie práva v hre, ale tým, že nad týmto vzťahom z hľadiska
procesu aplikácie práva vôbec odmietol uvažovať, stotožnil proces aplikácie práva s procesom tvorby
práva. Tým otvoril textúru práva radikálnejšie ako ktorýkoľvek právny teoretik pred ním, keď koncept
platnosti práva pojal takto nekriticky formálne. Ako keby Hans Kelsen stále akceptoval Kantovu
pozíciu, že nekompatibilita myslenia s prírodou spôsobuje, že veľká časť myslenia musí byť
„vyhodená“19.
Lotze naopak v odlíšení štruktúry rozpriestraneného sveta od štruktúry myslenia videl
nesmiernu výhodu, že štruktúra myslenia sa zachová v jej úplnosti. Táto „emancipácia“ rozumu
znamená, že rozum nadobudol inštrumentálnu hodnotu. Inými slovami, ak má mať proces myslenia
nejakú hodnotu, musí viesť k plodnej koncepcii, pomocou ktorej vecí môžu byť usporiadané,
pochopené a manipulované.20
Lotze napriek faktu, že myslenie nekonštituuje realitu, chcel ukázať, že produkt myslenia má
„reálnu platnosť“.
Lotze tak potom, čo preskúmal logické formy úsudkov vo svojej Logike, prišiel k záveru, že
nie sú ani tak logické, ako morálne a estetické.21 Teda Lotze došiel k záveru, ktorý Hans Kelsen ako
v antickej tradícii založený právny pozitivista nemohol akceptovať.
Podľa Lotzeho „reálna platnosť“ nášho poznania spočíva v tom, že nejde o bezvýznamnú
ukážku javov, ale namiesto toho pred nami stavia svet, ktorého súdržnosť je určená v súlade s
príkazmi jedinej reality na svete, a to: Dobra.22 Lotze tak ide ešte ďalej ako Kant na obranu praktického
rozumu; pretože uprednostňuje nielen formálne princípy, ale aj hodnoty.
Podľa Lotzeho myseľ odmieta nielen to, čo je protirečivé, ale aj to, čo je absurdné. Absurdné
je to, čo možno myslieť bez logického rozporu, ale čo nemôže uspokojiť naše estetické a morálne
požiadavky.
Lotze tak môže čisté racionálne poznanie označiť ako „cognitio circa rem“, zatiaľ čo poznanie
rešpektujúce hodnotu („wertempfindende Vernunft“), nazýva „cognitio rei“.23
A nám neostáva nič iné ako podotknúť, že jedine na tomto základe mohol Franz Kafka
prostredníctvom umenia poukázať na absurdnosť Kelsenovej pozitivistickej aplikácie konceptu
platnosti v práve z hľadiska procesu aplikácie práva.24
WILLIAM JAMES A AMERICKÁ PRÁVNO-REALISTICKÁ APLIKÁCIA KONCEPTU
PLATNOSTI V PRÁVE
Bolo by naivné myslieť si, že Lotzeho koncept platnosti ovplyvnil len analytickú právnu školu,
reprezentovanú v tomto príspevku Hansom Kelsenom. Poukázali sme už na inštrumentálne
implikácie, ktoré v sebe oddelenie sveta skutočnosti a sveta platnosti obsahuje, a teda už neprekvapí,
ako veľmi Lotze ovplyvnil svojím konceptom platnosti filozofiu pragmatizmu, reprezentovanú v tomto
príspevku Williamom Jamesom.
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Ibid, str.102.
DAHLSTROM, O. D.: Heidegger's Concept of Truth, str.46.
18 Ibid, str. 47.
19 KRAUSHAAR, F. O.: Lotze as a Factor in the Development of James's Radical Empiricism and
Pluralism, str. 462.
20 KRAUSHAAR, F. O.: Lotze's Influence on the Pragmatism and Practical Philosophy of William
James, str. 445.
21 Ibid, str. 446.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid, str. 447.
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Medzi Lotzem a Jamesom sú však nezanedbateľné rozdiely, centrom ktorého je práve
Heideggerom kritizovaná téza o radikálnom oddelení sveta skutočnosti a sveta platnosti. Jamesovi
sa zdalo, že Lotze, temperamentom a tradíciou špekulatívnym metafyzikom, hľadal „neracionálne“
postuláty na potvrdenie a rozšírenie našich „racionálnych“ znalostí reality. James sa proti tomu
vyhraňuje a skôr sa zaujíma o spôsob, akým sú „racionálne“ a „neracionálne“ prvky prepojené v
skúsenosti vedomého subjektu a v tzv. „sentimente racionality“.
„Aby vec bola platná“, hovorí Lotze, „je to isté, ako by sa sama spravila platnou“. James
v tom výroku vidí dôkaz potreby pragmatického overovania myšlienok.25 Ale podľa Lotzeho názoru sú
syntetické putá založené v myslení platné nie kvôli kumulatívnemu overovaniu skúsenosťami, ale
kvôli inherentnej seba-evidencii princípov, na ktorej spočíva celá štruktúra myslenia. Lotze je skôr
intuicionista ako pragmatik.
Pragmatický okamih v Lotzeho filozofii sa v skutočnosti objaví až vtedy, keď sa majú
aplikovať hodnotové súdy na materiálnu prírodu. Takže tam, kde Lotze hľadal praktické záruky
logickej štruktúry myslenia v idey Dobra, tam James, možno povedať akosi predčasne, ukončil túto
debatu tým, že poukázal na koncept bezprostrednej skúsenosti. Koncept bezprostrednej skúsenosti
slúži v pragmatickej filozofii ako „záchranná brzda“ pred „novým“ alebo „moderným“ dogmatizmom.
Zároveň však je to aj únik pred nedogmatickým objasnením sveta platnosti, ktorý sa mal založiť
v protiklade k svetu bytia. Pragmatická filozofia konceptom bezprostrednej skúsenosti podstatne
vôbec nezmenila Lotzeho koncept platnosti ako hodnotového súdu, čo je logický predsudok;
konceptom bezprostrednej skúsenosti zmenila len spôsob, akým tieto hodnotové súdy nadobúdajú
platnosť.
Práve táto pragmatická koncepcia myslenia, ktorej cieľom nebolo duplikovať svet vecí, ale
skôr ich povzniesť, vylepšiť či zhodnotiť, a to už bez akýchkoľvek praktických záruk v metafyzike,
akým bola idea Dobra v Lotzeho koncepcii platnosti, výrazným spôsobom ovplyvnila prúd amerického
právneho realizmu.
Prakticky sa to premietlo do ich relativizácie právneho systému zloženého z právnych
noriem, keď ich Karl Llewellyn označil ako „pretty playthings“26 a v ich zvýšenom dôrazom na
ekonomiku, ktorá bola podľa O. W. Holmesa v tom čase spolu so štatistikou prostriedkom, ako právny
systém povzniesť, vylepšiť či zhodnotiť, na rozdiel od právnej histórie, ktorá len „duplikovala“, čo sa
v minulosti udialo.27
ZÁVER
Príspevok sa snažil opísať, akým spôsobom vznikal moderný koncept platnosti a akým
spôsobom bol recipovaný v práve.
(i.) Ukázalo sa, že koncept platnosti síce mal byť zárukou bezpečnej (rozumej
nedogmatickej) výstavby hodnotových systémov v moderných podmienkach, no v rozpore s tým sa
stal novým dogmatizmom. Tak Lotze, ako aj James sú totiž vystavený logickému predsudku, keď na
pravdu nahliadajú ako na predikát bez toho, aby ju ontologicky uspokojivo ozrejmili. Pravdivé je v ich
konceptoch doménou logického úsudku, či už v Lotzeho koncepcii sa k nemu dostaneme
prostredníctvom rozumovej intuície alebo v Jamesovej koncepcii prostredníctvom verifikácie
bezprostrednou skutočnosťou. Podľa Heideggera však skutočná sféra pravdy spočíva v ne-skrytosti
súcna (alétheia), ktorú konceptom platnosti nemožno ani zahliadnuť.28
(ii.) Ukázalo sa, že Lotzeho koncept platnosti bol východiskom moderných právnych škôl bez
ohľadu na tradíciu, z ktorej vychádzajú. Lotzeho vplyv sa cez Williama Jamesa preniesol z Kelsenovej
analytickej právnej školy až k americkému právnemu realizmu. Práve nános antickej filozofickej
5

Porovnaj ALBERTS, P.: Knowing Life Before the Law: Kafka, Kelsen, Derrida, str. 189 – 190. „But
whereas Kelsen’s epistemological positivism supposed that problems of interpretation could be
ordered neatly and properly into the worlds of facts versus norms, Kafka clearly doubts such precision.
K. is constantly misinterpreting not only the legal processes set upon him, but the ways in which others
understand the law and communicate to him its workings. The Trial dramatizes the perplexities of
legal textual interpretation in order to satirize this most fundamental level of law’s process—that of the
grasp of law’s word.“
26 LLEWELLYN, K.: The Bramble Bush: The Classic Lectures on the Law and Law School, str. 14.
27 HOLMES, O. W.: The Path of Law, str. 457-478.
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tradície s jej dualizmami fysis/nomos mohol zatemniť pohľad na tieto výrazné úspechy konceptu
platnosti v práve, ktoré by sme mohli dokonca označiť ako jeho suverénnu „nadvládu“. V tomto zmysle
sme v príspevku opísali, ako Kelsen recipoval Lotzeho koncept platnosti v analytickej právnej škole
v súlade s antickou tradíciou nomos a ako Llewellyn či Holmes recipovali Lotzeho koncept platnosti
v americkom právnom realizme v súlade s antickou tradíciou fysis.
Ak moderná právna veda ešte nie je týmto konceptom úplne vyčerpaná a má sa posunúť
smerom k nedogmatickej právnej vede, tak musí opustiť koncept platnosti a zamerať sa na
ontologicky fundamentálne osvetlenie práva.
Ukazuje sa, že jednou z viacerých ciest, akým by sme dokázali ontologicky fundamentálne
osvetlenie práva v moderných podmienkach uskutočniť, je radikalizovaním úlohy umenia v kritickej
právnej vede29.
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KONCEPT DOXA V SOCIOLÓGII PIERRA BOURDIEUA
A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITIA PRI KRITICKEJ ANALÝZE PRÁVA
Nikolas Sabján
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: This paper discusses the theories of the French philosopher and sociologist, Pierre
Bourdieu, in particular his concept of "doxa", as well as other terms, such as "habitus" or "field", which
are interconnected with the term doxa. The author then proceeds to consider the possibilities of the
application of these concepts in the context of critical analysis of law.
Abstrakt: Predmetný príspevok sa zameriava na teoretické reflexie francúzskeho sociológa a filozofa
Pierra Bourdieua, a to konkrétne na jeho koncept "doxa", ako aj na ďalšie pojmy, ako napríklad
"habitus" alebo "pole" (field), ktoré sú s pojmom doxa úzko prepojené. Autor sa následne zamýšľa
nad možnosťou aplikácie uvedených konceptov pri kritickej analýze práva.
Key words: Pierre Bourdieu, Critical Sociology, Doxa, Law
Kľúčové slová: Pierre Bourdieu, kritická sociológia, doxa, právo

1

ÚVOD

„When it comes to state, one never doubts enough“1
Pierre Bourdieu je právom považovaný za jedného z najvýznamnejších sociálnych vedcov
dvadsiateho storočia. Jeho vplyv v oblasti spoločenských vied pokračoval aj po jeho smrti v roku 2002.
Ide o univerzálneho intelektuála, ktorý vo svojej práci pokryl široký diapazón oblastí. Medzi tieto patrí
primárne filozofia a sociológia, antropológia, ale aj oblasť ekonómie, politiky, umenia, mediálne štúdia,
jazyk, atp. Bourdieu síce vyštudoval filozofiu, a to na prestížnej École Normale Supérieure, no
významným míľnikom v jeho živote bol pobyt v Alžírsku, kde po ročnej povinnej vojenskej službe
jednak prednášal, ale čo je ešte dôležitejšie, začal so sociologickým výskumom priamo v „teréne“.
V období Alžírskej vojny za nezávislosť robil Bourdieu výskum v Kabýlii v severnej časti Alžírska,
v ktorom sa zameral na dopady kolonizácie na kabylské obyvateľstvo. Výsledkom jeho výskumu bola
práca Sociologie d’Algérie (1958), ktorá mala pomerne široký ohlas a bola predmetom viacerých
diskusií vo Francúzsku a neskôr aj v Spojených štátoch.
V 60. a 70. rokoch sa postupne „integroval“ do parížskeho „intelektuálneho sveta“, v ktorom
pôsobia v danom období osobnosti ako Derrida, Foucault, Althusser, Lacan alebo Lyotard. 2 Neskôr
sa však začína angažovať aj vo verejnom a politickom živote – je radcom socialistickej vlády vo
Francúzsku v 80. rokoch a podporuje rôzne občianske hnutia. Tieto aktivity „zdola“ pre neho
znamenali akty odporu voči vtedajším dominantným socio-ekonomickým trendom.3
Ako neskôr uvidíme, Bourdieu nebol žiadnym „salónnym intelektuálom“ a ani zástancom
„vysokého“ teoretizovania (sám Bourdieu uvádza, že v zásade nikdy neteoretizoval)
alebo filozofovania. Naopak, dôraz kládol na vzťah teórie a praxe vo veľmi špecifickom zmysle a pri
výskume a analýze sa opieral o niekoľko konceptov, ktoré boli výsledkom jeho empirických výskumov.
1

BOURDIEU, P.: Practical Reason. Cambridge : Polity Press, 1998. 36 s. ISBN 0745616240.
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Prostredníctvom týchto konceptov mal Bourdieu ambíciu vysvetliť konkrétne fungovanie niektorých
spoločenských procesov.
Sekcia teórie práva a sociálnych vied pod názvom Právne „dogmy“ predstavuje podľa nášho
názoru vhodnú príležitosť na predstavenie Bourdieuovho konceptuálneho aparátu, ktoré majú
potenciál pri identifikovaní a popísaní dogiem práva. Cieľom príspevku bude načrtnúť niektoré témy,
resp. otázky, ktoré by mohli byť predmetom výskumu, najmä v oblasti sociológie práva. Na
dosiahnutie vymedzených cieľov bude najprv nevyhnutné pozrieť sa na časť Bourdieuovho
konceptuálneho aparátu. Ide konkrétne o pojmy pole (field), habitus, kapitál a v neposlednom rade
pojem doxa. Primárne sa v našom príspevku zameriame na Bourdieuov koncept doxa, avšak na jeho
pochopenie je potrebné aspoň v krátkosti vysvetliť aj horeuvedené pojmy, keďže sú všetky navzájom
úzko prepojené. Navyše všetky z nich možno aplikovať aj v oblasti právnej teórie a filozofie. Môžu
nám totižto napomôcť pri kritickej analýze práva, a to s cieľom komplexnejšieho pochopenia
samotného právneho poľa.
BOURDIEUOV ZÁKLADNÝ KONCEPTUÁLNY APARÁT: POLE, HABITUS, KAPITÁL
A DOXA
V predmetnej časti príspevku pristúpime k stručnému vymedzeniu základných Bourdieuových
konceptov, ktoré využíval pri jeho sociologickom výskume. Treba na úvod poznamenať, že ide
o pojmy s dlhšou históriou – napríklad pojem kapitál používa už v 19. storočí Karl Marx, habitus sa
objavuje už v diele Aristotela a doxa u Platóna. Bourdieu však tieto pojmy zásadným spôsobom
redefinoval a používa ich v úplne inom kontexte.
Trochu zjednodušene by sme mohli konštatovať, že Bourdieu používa uvedené pojmy na
zodpovedanie nasledujúcich otázok: po prvé, z akých dôvodov aj naďalej v spoločnosti pretrvávajú
rôzne formy sociálnej stratifikácie a prečo ich ľudia akceptujú; a po druhé, akým spôsobom dochádza
k reprodukcii takejto stratifikovanej spoločnosti.4 Pozrime sa ale bližšie pozrieť na jeho základné
koncepty.
Bourdieu vníma spoločnosť, resp. spoločenský priestor ako priestor, ktorý je rozdelený do
relatívne autonómnych polí. Medzi najdôležitejšie patrí ekonomické, politické, kultúrne alebo aj právne
pole (možno ale ďalej hovoriť aj o poli akademickom, náboženskom, byrokratickom, atď.).5 Špecifikom
je tzv. mocenské pole, ktoré je akýmsi meta-poľom a zahŕňa dominantné zložky sociálnych polí.
Mocenské pole štruktúruje ďalšie polia. Treba dodať, že kvantita polí v spoločenskom priestore závisí
od komplexnosti samotnej spoločnosti. V „tradičných“ spoločnostiach existuje menšie množstvo polí,
no čím je spoločnosť technologicky vyspelejšia a spoločenská deľba práce komplexnejšia, o to viac
sa počet týchto polí zvyšuje.6
Jednotlivé polia majú vlastnú logiku fungovania, (ne)písané pravidlá, zvyklosti, ako aj vlastné
spôsoby reprodukcie. Pole sa ďalej môže deliť na ďalšie „sub-polia“: napríklad v oblasti práva možno
hovoriť o práve/právnikoch v akademickom priestore a v praxi, o práve vo verejnej a súkromnej sfére,
alebo ekonomické pole možno rozdeliť na verejný a súkromný biznis sektor, v umeleckom poli
nájdeme komerčných alebo alternatívnych umelcov, atp.7 Dôležitým atribútom polí je to, že ide
o priestor, v ktorom prebieha boj o statky (či už materiálne alebo symbolické) a boj o moc, resp. snaha
o dosiahnutie dominantnej pozície. Presnejšie povedané, v tejto sociálnej topológii možno
identifikovať dva typy bojov: na jednej strane ide o interné boje aktérov v konkrétnom poli s cieľom
akumulovať symbolický kapitál a na strane druhej prebiehajú v jednotlivých poliach boje externé, t. j.
boje takpovediac s vonkajším prostredím, a to za účelom zachovania existencie toho-ktorého poľa (t.
j. reprodukcia).8
Z uvedeného vyplýva, že pole je štruktúrovaným systémom spoločenských pozícií. Inými
slovami, v poli existujú vzťahy hierarchie a dominancie, resp. mocenské vzťahy. Pole je teda
2

Pozri napríklad BOURDIEU, P.: Nadvláda mužů. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 8071847755.
Pozri kapitolu 4 v GRENFELL, M. (ed.): Pierre Bourdieu. Key Concepts. New York : Routledge,
2014, 1-2 s. ISBN 978-1-84465-530-4.
6 Tu jednoznačne vidno Durkheimov vplyv. Pozri RŮŽIČKA, M. – VAŠÁT, P.: Základní koncepty Pierra
Bourdieu: pole – kapitál – habitus. In: Antropowebzin, 2011, č. 2, s. 130.
7 DEBSKA, H.: Law’s Symbolic Power: Beyond the Marxist Conception of Ideology. In: Wroclaw
Review of Law, Administration and Economics, 2015, č. 5, s. 13.
8 MAUTNER, M. Three Approaches to Law and Culture. In: Cornel Law Review, 2011, č. 4, s. 865.
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systémom objektívnych spoločenských vzťahov, v ktorom aktéri bojujú o získanie symbolického
kapitálu (z čoho vyplýva aj možnosť disponovať symbolickou mocou). Pre záverečné zhrnutie
prenechajme slovo samotnému Bourdieuovi, ktorý uvádza, že pole je priestor, ktorý „sa riadi svojimi
vlastnými zákonmi fungovania a transformácie, inými slovami ide o štruktúru objektívnych vzťahov
medzi pozíciami, ktoré v ňom zastávajú jednotlivci či skupiny konkurujúcich si v úsilí o legitimitu.“9
Ďalší pojem, ktorý má zásadný význam pre Bourdieua a jeho sociológiu, vystupuje v jeho diele
pod názvom habitus. Podľa Bourdieua je habitus systémom „trvalých, prenosných dispozícií,
štruktúrovaných štruktúr majúcich sklon fungovať ako štrukturujúce štruktúry [...] objektívne
regulovaných [...] bez toho, aby bol produktom podriadenosti pravidlám a môže byť kolektívne
organizovaný, bez toho, aby bol produktom organizačného úsilia nejakého dirigenta.“10 Touto
pomerne komplikovanou definíciou chce Bourdieu zodpovedať nasledujúcu otázku: ako môže byť
správanie regulované bez toho, aby bola takáto regulácia dôsledkom dodržiavania pravidiel, resp.
noriem?11 Skúsme si teda objasniť uvedenú definíciu a tým aj poskytnúť odpoveď na vymedzenú
otázku.
Habitus podľa Bourdieua predstavuje určité vlastnosti, resp. predispozície jednotlivcov. Sú
štruktúrované minulosťou jednotlivca, a teda jeho alebo jej skúsenosťami z detstva, výchovou (t. j.
akýmsi „pôvodom“), ale aj súčasnými podmienkami. Povedané inak, tieto predispozície sú výsledkom
objektívnych štruktúr, ktoré konkrétnu osobu takpovediac vyformovali. Tieto sa postupne zabudujú do
mentálnej oblasti človeka, ako aj do samotného tela. Objektívne štruktúry ovplyvňujú to, ako človek
myslí, cíti, vníma, resp. koná v praxi. Habitus na druhej strane aj štruktúruje, pretože praktickým
konaním sa opäť ovplyvňujú objektívne štruktúry, v ktorých sa nachádzame. Možno teda konštatovať,
že ide o dialektický vzťah medzi subjektom a štruktúrou. Alebo ešte inak: pri pojme habitus ide
o prepojenie medzi minulosťou a súčasnosťou jednotlivca. Prostredníctvom neho nosíme v sebe
našu „históriu“ a prenášame ju do súčasnosti.12 Uvedené vysvetľuje to, prečo jednotlivec koná určitým
spôsobom. Je nám daná nejaká miera slobody, avšak nie absolútna, keďže objektívne štruktúry náš
vždy obmedzujú. Habitus však pôsobí v zásade na podvedomej úrovni, nie na úrovni vedomia alebo
jazyka. Ovplyvňuje praktiky, ktoré sa týkajú našich tiel (hexis), ako napríklad spôsob chôdze,
rozprávanie, artikulácia, gestikulácia, atď., ale aj to, ako vnímame svet, naše presvedčenia atp.
V súvislosti s konceptom habitus je nutné uvedomiť si aj to, že je relatívne trvalý – habitus sa
ale dokáže transformovať, a to najmä pri zmene pozície v sociálnom priestore (napríklad prechod
z jedného poľa do druhého). Na tomto mieste je potrebné upozorniť aj na prepojenie medzi habitom
a poľom: jednotlivci sú, povedané jednoducho, „socializovaní“ do objektívnych štruktúr.
Je takisto nutné uvedomiť si, že habitus je úzko prepojený s konkrétnou spoločenskou
pozíciou, ktorú jednotlivec okupuje v sociálnom priestore. V prvom rade existuje „podvedomý vzťah“
medzi habitom a poľom (ako sme uviedli vyššie), ale taktiež medzi habitom a spoločenskou pozíciou.
Habitus potom produkuje správanie, prostredníctvom ktorého sa vlastne jednotlivec „reprodukuje“,
a to v kontexte pozície, v ktorú okupuje. Ešte presnejšie: habitus pretavuje triednu, resp. spoločenskú

BOURDIEU, P.: Pravidla umění: vznik a struktura literárního pole. Brno : Host, 2010. 282 s. ISBN
9788072943647.
10 BOURDIEU, P.: The Logic of Practice. Stanford : Stanford University Press, 1990. 53 s. ISBN 08é47-2011-8. Bourdieuova snaha smerovala k riešeniu problematiky vzťahu medzi subjektom a
štruktúrou. V období, kedy Bourdieu prichádza s konceptom habitu, vo Francúzsku prebieha diskusia
o uvedenej problematike, kde má na jednej strane významné postavenie filozofia existencializmu,
v ktorom má subjekt/jednotlivec rozhodujúce postavenie, kým štrukturalizmus (napr. Lévi-Strauss,
alebo štrukturálny marxizmus, ktorého hlavným predstaviteľom je Louis Althusser) nepriznáva
subjektu skoro žiadny význam, je teda úplne marginalizovaný v porovnaní so štruktúrou. Bourdieu sa
snaží prekonať tento antagonizmus práve prostredníctvom konceptu habitus. K uvedenému pozri
GRENFELL, M. (ed.): Pierre Bourdieu. Key Concepts. New York : Routledge, 2014, 44-45 s. ISBN
978-1-84465-530-4.
11 Zaujímavé je Bourdieuovo tvrdenie, že v zásade nie normy (či už právne alebo iné) zabezpečujú
fungovanie spoločenského poriadku, ale habitus. Habitus je pravidlo, kým normy sú skôr výnimkou,
nastupujú v momente, keď habitus „zlyhá“.
12 Ibid.
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pozíciu do špecifického správania, ktoré je možné skúmať.13 Tento jav sa snaží Bourdieu preukázať
na príklade francúzskych univerzít a vysvetľuje, že habitus je dôvodom, pre ktorý sú absolventi v
prevažnej väčšine z dominantnej, resp. vyššej strednej triedy.14
Dôležité je však dodať, že ku vzťahu pole-habitus Bourdieu pridáva aj ďalší element, ktorým
je kapitál. Habitus totižto sám o sebe nevysvetľuje podobné praktiky, zmýšľanie a hodnoty
jednotlivcov nachádzajúcich sa v identickom poli, ako ani spomínanú tendenciu v univerzitnom
priestore, na ktorú poukázal Bourdieu. Inými slovami podľa Bourdieua nie sme „naprogramovaní“
jedinci, ktorí konajú v súlade s tým, ako sme boli vychovaní, resp. podľa nášho pôvodu. Bourdieu
naopak vysvetľuje konkrétne konanie jedincov prostredníctvom triády habitus-pole-kapitál, ktorý
formuluje nasledovne:
[(habitus)(kapitál)] + pole = konkrétne konanie
Predmetná rovnica znamená nasledovné: konkrétne konanie jednotlivca vyplýva z dispozícií
(habitus) a pozície, ktorú okupuje v poli (kapitál), a to s prihliadnutím na existujúci stav toho-ktorého
sociálneho priestoru (pole).15
Ďalší koncept, ktorý sme spomenuli už vyššie, je kapitál. Uviedli sme aj to, že tento pojem
chápe Bourdieu komplexnejšie ako napríklad Marx, ktorý v zásade hovorí iba o ekonomickom kapitáli
(chápané v podstate ako vlastníctvo alebo príjem). Bourdieu do kategórie kapitálu subsumuje okrem
ekonomického aj kapitál kultúrny (napríklad vzdelanie, reputácia, umelecký vkus a pod.), sociálny (t.
j. známosti, kontakty), ako aj symbolický kapitál, ktorý je v zásade kombináciou predchádzajúcich
foriem kapitálu.16 Pozíciu (ale aj spoločenské postavenie) konkrétneho aktéra v tom-ktorom poli
determinuje to, akou formou a objemom kapitálu disponuje. Navyše, ako uvádza Bourdieu, „štruktúra
distribúcie rôznych typov kapitálu a sub-typov kapitálu v danom okamihu reprezentuje imanentnú
štruktúru sociálneho sveta.“17
Kapitál je v Bourdieuovom ponímaní „konvertibilný“. To znamená, že napríklad kultúrny kapitál
je možné pretransformovať do ekonomického kapitálu a vice versa. Na druhej strane však vyššia
miera kultúrneho kapitálu automaticky neimplikuje veľký objem ekonomického kapitálu a neplatí to ani
naopak. To znamená, že určitý aktér môže disponovať vyšším kultúrnym kapitálom, ale menším
objemom ekonomického kapitálu (zvyčajne u jednotlivcov v akademickom prostredí) alebo naopak,
vyšším objemom ekonomického kapitálu ale nižším kultúrnym kapitálom.
Po stručnom vymedzení Bourdieuových konceptov – pole, habitus a kapitál – sa teraz
zameriame na pojem doxa. Bourdieu rozumie pod týmto pojmom pred-reflexívne a zdieľané názory,
resp. presvedčenia vyskytujúce sa v konkrétnom poli, ktoré sú v zásade nekriticky akceptované
a determinujú praktiky a postoje. Povedané inak, pri koncepte doxa hovoríme o akýchsi
prezumpciách, resp. implicitných východiskách, ktoré sa považujú za „prirodzené“. Tieto „spontánne“
presvedčenia sú brané ako samozrejmosť, vlastne ich nemožno úplne chápať ako presvedčenia,
keďže operujú na podvedomej úrovni a subjekt si ani neuvedomuje, že ide o presvedčenia, ktoré by
mohli byť spochybnené.18 Skrátka, pri týchto presvedčeniach nemožno ani tvrdiť, že ich subjekt
akceptuje ako legitímne a naturálne, pretože samotná otázka legitimity a „prirodzenosti“ ani nie je,
takpovediac, „na programe dňa“. Hovoríme teda o tzv. misrekognícii, t. j. istom omyle alebo
neschopnosti na úrovni vedomia identifikovať formy alebo fenomény, ktoré sú v spoločnosti arbitrárne

RILEY, D. Bourdieu’s Class Theory. The Academic as Revolutionary. In: Catalyst, 2017, č. 1, s.
111.
14 Pozri BOURDIEU, P. – PASSERON, J.: Reproduction in Education, Society and Culture. London :
Sage Publications, 1990. ISBN 0-8039-8319-0.
15 GRENFELL, M. (ed.): Pierre Bourdieu. Key Concepts. New York : Routledge, 2014, 50 s. ISBN
978-1-84465-530-4.
16 Ibid, 98-114 s.
17 BOURDIEU, P. Pascalian Meditations. Stanford : Stanford University Press, 2000. 242 s. ISBN
9780804733311.
18 GRENFELL, M. (ed.): Pierre Bourdieu. Key Concepts. New York : Routledge, 2014, 115-117 s.
ISBN 978-1-84465-530-4.
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a nie prirodzené, čo následne vytvára a spôsobuje neformulované (implicitné), nediskurzívne, ale
zároveň internalizované a praktické uznanie týchto arbitrárnych spoločenských foriem.19
Aby sme boli trochu presnejší, podľa Bourdieu tieto formy predstavujú mocenské vzťahy, ktoré
sú arbitrárne a vytvorili doxa. Pri týchto mocenských vzťahoch prichádza do hry misrekognícia:
arbitrárnosť týchto vzťahov si aktéri neuvedomujú a ďalej sa vlastne reprodukuje doxa.20
Ďalším aspektom tohto konceptu, na ktorý Bourdieu poukazuje, je vzťah doxa a poľa – doxa
je v tomto kontexte chápaná ako zdieľané presvedčenia konštitujúce konkrétne pole. Na to, aby sa
niekto stal súčasťou poľa (napríklad ak má niekto za cieľ „vstúpiť“ do právneho poľa), musí akceptovať
explicitné, ale najmä implicitné pravidlá a východiská poľa. Musí disponovať určitým, ako hovorí
Bourdieu, „citom pre danú hru“.21 Zároveň sme uviedli aj to, že samotné pole ďalej modifikuje habitus
aktérov. Pozrime sa na príklad právneho poľa. Právnikom a právničkám sa postupne, po pôsobení
v právnom poli, mení spôsob, akým konceptualizujú sociálnu realitu – jednoducho povedané, zmení
sa im pohľad na okolitý svet, rozmýšľajú, vnímajú a analyzujú sociálny svet prostredníctvom právnych
kategórií. Takisto sa mení ich hexis, t. j. spôsob, akým sa vyjadrujú, gestikulujú, typ oblečenia, atď.
Konanie aktérov v právnom poli, na strane druhej, opäť štruktúruje toto pole. Takto sa vlastne
prejavuje vzájomný vzťah medzi habitus-pole. Doxa a jej sila spočíva potom v tom, že napomáha
k lepšiemu „citu pre danú hru“ prostredníctvom presupozícií, resp. implicitných východísk, ktoré sú
ale nakoniec zabudované v samotnej doxa.22
Bourdieu ďalej uvádza, že v modernej spoločnosti nahrádza symbolická moc explicitnú fyzickú
silu. Implicitné sociálne zvyky, mechanizmy, diferenciácia a isté presvedčenia (resp. presupozície),
ktorých „prirodzená“ sila a legitimita spočíva v tom, že absentuje povedomie o ich arbitrárnosti
a o tom, že sú výsledkom konkrétnych socio-historických podmienok. Doxa je sama symbolickou
mocou, pretože vyžaduje od aktérov, ktorí sú jej podriadení, aby nespochybňovali jej legitimitu, ako
ani legitimitu tých, ktorí túto symbolickú moc aplikujú. Opäť, v poli má doxa formu zdieľanej akceptácie
„pravidiel hry“ zo strany aktérov s podobným habitom. Ide ale o misrekogníciu, pretože tieto pravidlá
(presupozície, presvedčenia) spadajú do toho, čo nazval Bourdieu „svetom mimo diskusie“, to
znamená, že možnosť ich spochybnenia ani neprichádza do úvahy.
ANALÝZA PRÁVNEHO POĽA V ZMYSLE BOURDIEUOVHO KONCEPTUÁLNEHO
APARÁTU
V tejto časti si detailnejšie rozoberieme to, akým spôsobom by nám jednotlivé koncepty, ktoré
sme predstavili v predchádzajúcej časti nášho príspevku, mohli napomôcť pri kritickej analýze práva.
Už na prvý pohľad nám môže byť pomerne jasné, že aplikovaním Bourdieových konceptov
dospejeme k radikálne odlišnému chápaniu práva, resp. právneho poľa, jeho interného fungovania,
reprodukcie, atp. Na úvod by bolo možno vhodné spomenúť aj to, že sám Bourdieu sa právnym
otázkam venuje iba okrajovo.23 Najvýznamnejším textom v tomto ohľade je jeho príspevok s názvom
La force du droit: Eléments pour une sociologie du champ juridique.24 Hneď z prvej vety textu je
zrejmé, že Bourdieuovým cieľom nie je abstraktné teoretizovanie a filozofovanie o práve. Jeho
ambíciou je, naopak, skonštruovať „rigoróznu vedu o práve“, ktorá sa odlišuje od jurisprudencie tým,
že objektom takejto formy právnej vedy je práve jurisprudencia, resp. právo. 25 Bourdieuov príspevok
je mimoriadne podnetný a originálny (zároveň aj pomerne komplexný), avšak vzhľadom k rozsahu
predmetného príspevku sa pozrieme iba vybrané aspekty. Súčasťou tohto výkladu budú aj naše
úvahy o význame Bourdieuových konceptov pre právnu teóriu a filozofiu.
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Ibid, 118 s.
Ibid, 116.
21 Ide o samozrejme o metaforu – „cit pre hru“ vlastne značí potřebné predispozície (habitus) pre
konkrétne pole.
22 GRENFELL, M. (ed.): Pierre Bourdieu. Key Concepts. New York : Routledge, 2014, 116 s. ISBN
978-1-84465-530-4.
23 Komplexnejšie sa venoval problematike štátu. Pozri BOURDIEU, P.: On the State. Lectures at the
College de France, 1982-1992. Cambridge : Polity Press, 2014. ISBN 978-0-7456-6329-6.
24 BOURDIEU, P.: The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field. In: The Hastings Law
Journal, 1987, č. 38.
25 Ibid, s. 814.
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Začneme podobne ako v predchádzajúcej časti s konceptom poľa. Podľa Bourdieua je právne
pole špecifickým, relatívne autonómnym sociálnym priestorom, ktorý má svoje vlastné pravidlá
fungovania, protokoly, mechanizmy, ako aj nevyslovené presvedčenia, resp. východiská a spôsoby
reprodukcie. Ide teda o akúsi „právnu kultúru“.26 Bourdieu sa jednak zameriava na „vnútorný život“
právneho poľa, vrátane toho, ako aktéri v tomto poli (právnici a právničky) vlastne vnímajú svoje
konanie a aktivity, ako aj na to, akým spôsobom je formované ich vnímanie, rozmýšľanie,
presvedčenia, a ako sú tieto udržiavané a reprodukované. Taktiež skúma to, aké objektívne sociálne
efekty má práca právnikov a právničiek. Tu sa Bourdieu opiera o východisko, ktoré hovorí, že právo
má konštitutívny charakter27, t. j. že právo nie je iba reflexiou širších socio-ekonomických podmienok,
ale že samo konštituuje sociálnu realitu.
Bourdieu neanalyzuje výlučne interné aspekty právneho poľa, ale aj externé vzťahy s ďalšími
elementmi sociálneho priestoru. Nezastáva formalistickú pozíciu, v zmysle ktorej je právo úplne
autonómne a nezávislé od konkrétneho spoločenského kontextu (resp. od iných polí). Na druhej
strane priznáva, ako sme uviedli vyššie, určitú mieru autonómie práva (keďže ide pole, ktoré má určité
špecifiká). Odmieta však inštrumentalizmus, ktorý je typický pre marxistickú právnu teóriu, t. j. že
právo by bolo iba nástrojom vládnucej triedy, resp. nástrojom štátu, prostredníctvom ktorého vládnuca
triedy presadzuje svoje záujmy. Právne pole si vytvára vlastné defenzívne mechanizmy voči
mocenským aktérom, napríklad štátu alebo aj iným konkrétnym poliam, ktoré sa snažia transformovať
niektoré aspekty právneho poľa a vytvára si aj vlastné formy a spôsoby reprodukcie, a to bez
minimálnych zmien v samotnej štruktúre. Ide o špecifický vzťah právneho poľa (ale aj iných)
k externým prvkom. Skúmanie týchto vzťahov môže predstavovať inšpiráciu aj pre výskum v oblasti
právnej teórie, resp. sociológie práva.
Druhou inšpiráciou by mohli byť interné vzťahy v právnom poli – totižto aj právne pole je
miestom, v ktorom prebiehajú boje o získanie symbolického kapitálu a zabezpečenia si dominantnej
pozície v poli. Pre Bourdieua nie je aktuálny stav práva a právnej vedy výsledkom lineárneho
historického vývoja, ale je výsledkom boja medzi rôznymi aktérmi v právnom poli. Bourdieu hovorí
v tejto súvislosti o „deľbe právnej práce“.28 Ide napríklad o konflikt, resp. boj o prevahu buď viac
teoretických alebo praktických prístupov k právu, o boj medzi „korporátnymi“ advokátmi a advokátmi
zastupujúcich znevýhodnené a marginalizované osoby, a aj v samotnom akademickom priestore
môže prebiehať boj medzi jednotlivými právnymi odvetviami, ako aj medzi týmito tzv. pozitívnoprávnymi odvetviami na strane jednej a teoretickými a filozofickými prístupmi na strane druhej.
Zároveň môžeme badať aj boje medzi jednotlivými teoreticko-filozofickými prístupmi: právny
pozitivizmus versus prirodzeno-právne školy, snaha sociologických prúdov vytlačiť tieto smery alebo
aspoň o vybudovanie si vlastnej pozície, či antagonizmus medzi ekonomickou analýzou práva
s pravicovými ideologickými koreňmi a ľavicovými prúdmi, ako napríklad Critical Legal Studies (alebo
širšie, kritická právna teória). Boj o dominantné postavenie, a teda aj symbolický kapitál, je taktiež
vlastne boj o legitimitu určitého výkladu právnych textov alebo o určitý pohľad na právo. Zaujímavou
problematikou by mohla byť dynamika týchto bojov a ich dopad na právne pole a širšiu spoločnosť.
Prejdime k pojmu habitus. Ako už bolo naznačené vyššie, aktéri konkrétnej štruktúry (t. j.
konkrétneho poľa, napríklad právneho), majú tendenciu vytvoriť si podobné mentálne schémy
a praktiky.29 Toto vedie k vytvoreniu relatívne koherentnej spoločenskej triedy, v ktorej aktéri dokážu
jednoduchšie komunikovať, porozumieť si a zdieľajú podobný pohľad na svet. Akým spôsobom sa
toto prejavuje v spoločenskej praxi? Prečo a aké mechanizmy existujú v právnom poli, ktoré v zásade
menia to, akým spôsobom právnici a právničky vnímajú sociálnu realitu ako aj ich hexis?
A v neposlednom rade, aké je zloženie právneho poľa z pohľadu spoločenských tried, t. j. existuje
podobná tendencia, ktorú Bourdieu pripisoval francúzskym univerzitám, a síce že sú v nej aktéri vo
veľkej miere z dominantných, resp. vyššej strednej triedy? Tieto otázky by mohli predstavovať
inšpiráciu pre ďalší výskum v oblasti sociológie práva.
26

Ibid, s. 806.
Podobne, ako to tvrdili aj predstavitelia Critical Legal Studies. Pozri Klare, K.: Law-Making as Praxis.
In: Telos, 1979, č. 40.
28 BOURDIEU, P.: The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field. In: The Hastings Law
Journal, 1987, č. 38, s. 817.
29 DEBSKA, H.: Law’s Symbolic Power: Beyond the Marxist Conception of Ideology. In: Wroclaw
Review of Law, Administration and Economics, 2015, č. 5, s. 8.
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A na záver prejdime k otázke „sily práva“ a k pojmu doxa, ktoré sú, z nášho pohľadu, úzko
prepojené. Doxa právneho poľa núti aktérov vstupujúcich do tohto poľa, aby akceptovali jej implicitné,
nevyslovené východiská. Samozrejme tieto nie sú spochybňované, resp. premetom diskusie.
Z historickej perspektívy možno konštatovať (minimálne ak hovoríme o modernom práve), že cieľom
práva bolo udržať si maximálnu mieru autonómie od ostatných polí a nezávislosti od externých
faktorov. V zásade sa právne pole prezentovalo ako neutrálny priestor, ktorého súčasťou sú formálne
pravidlá slúžiace na objektívne riešenie sporov, na ktorých sa väčšina spoločnosti zhodne. V zmysle
tohto naratívu je právo neutrálne, objektívne a spravodlivé, neslúži žiadnym politickým alebo
ekonomickým záujmom. Doxa práva však spočíva v tom, že jeho sila je symbolická a prostredníctvom
práva možno presadiť konkrétne ideológie a ovplyvniť vnímanie sociálnej reality u jednotlivcov – toto
je však vnímané ako neutrálne, resp. „naturálne“. Hlavným nástrojom na zabezpečenie takejto
neutrality je podľa Bourdieua formalizácia, ktorou si právo získava legitimitu a spoločenský súhlas,
keďže takáto formalizácia má byť dôkazom o nestrannosti a neutralite práva. S neutralitou súvisí aj
typ jazyka, ktorý sa v práve využíva: napríklad využívanie pasívnych a neosobných tvarov v právnych
textoch.30
Klasická doxa v právnom poli, ktorá je implicitne akceptovaná každým, kto sa v tomto poli
ocitne, je to, že spoločenské konflikty majú byť riešené prostredníctvom práva – t. j. podľa konvencií
a pravidiel samotného právneho poľa. Ide o akýsi univerzalizmus práva, ktorý vedie, ako je možné
badať, k juridifikácii sociálneho života. Zároveň je právo najlepším spôsobom zachovania a regulácie
spoločenského poriadku. Dobrým príkladom narušenia uvedených dogiem, je vznik Critical Legal
Studies v Spojených štátoch. Práve kritická škola sa snažila spochybniť základne dogmy (doxa)
právneho poľa – neutralitu, objektívnosť, ako aj juridifikáciu sociálneho života. 31 Úlohou kritickej
sociológie by teda malo byť odkryť rôzne právne doxa, ktoré sú prítomné v právnom poli.
ZÁVER
V predmetom príspevku sme sa zamerali na základný konceptuálny aparát Pierra Bourdieu, in
concreto na pojmy pole, habitus, kapitál a doxa. Prvá časť príspevku predstavovala snahu o definíciu
týchto pojmov. Poukázali sme na to, že sú vzájomne prepojené a v nasledujúcej časti príspevku sme
sa pokúsili o niekoľko úvah súvisiacich s ich aplikáciou v oblasti práva. Naším cieľom bolo poukázať
na potenciálne výskumné otázky, ktoré by mohli mať relevanciu najmä v oblasti sociológie práva –
ide o otázky v kontexte právneho poľa, jeho interné fungovanie ako aj vzťah k externému prostrediu;
takisto vzťah habitus a právne pole; a v neposlednom rade právna doxa, resp. doxa v právnom poli
a ich identifikácia.
Príspevok sme začali citátom od Bourdieua, v ktorom sa snaží vyjadriť jeho pochybnosti vo
vzťahu k štátu – analogicky by sme mohli povedať, nasledovné: „when it comes to law, one never
doubts enough.“ Práve Bourdieuov konceptuálny aparát má potenciál na kritickú analýzu práva (a
teda priniesť do oblasti práva zdravú mieru skepticizmu), a takisto nám môže slúžiť ku
komplexnejšiemu pochopeniu právneho poľa.
4
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Abstract: The submitted paper addresses the changed conditions of the 21st century in the field of
armed conflict management and autonomous weapons systems.
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá zmenenými podmienkami 21. storočia v oblasti vedenia
ozbrojených konfliktov a autonómnym zbraňovým systémom.
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1

ÚVOD

Ozbrojené konflikty v 21. storočí budú mať veľmi odlišný charakter ako tie, ktorými boli
poznačené ostatné storočia. V reakcii na 11. september 2001 sa začali dve vojny – jedna viac menej
legálne v Afganistane a ďalšia bez právneho titulu v Iraku. Tieto ozbrojené konflikty budú
pravdepodobne posledné príklady vojen v štýle 20. storočia, ktoré možno charakterizovať ako
rozsiahle a dlhoročné konflikty zahŕňajúce pozemnú inváziu jedného štátu na územie druhého štátu.
Medzi veľmocami je pravdepodobnejšie, že vojna v 21. storočí bude prebiehať na digitálnej hranici
alebo za pomoci špeciálnych síl, ktoré vedú len obmedzené a presne cielené operácie.
Medzi väčšinou štátnych útvarov, ktoré tvoria medzinárodné spoločenstvo sú oveľa
pravdepodobnejšie vnútroštátne konflikty, než konflikty medzinárodného charakteru. 2 Ako konštatoval
bývalý oficiálny predstaviteľ OSN Andrew Mack po rozsiahlej štúdii konfliktov medzi rokmi 1945 a
2008, ozbrojené konflikty v období po studenej vojne sa väčšinou odohrávali skôr medzi štátmi
a ozbrojenými neštátnymi aktérmi.3 V týchto konfliktoch vo všeobecnosti zomiera menej ľudí v
porovnaní s konfliktami, ktoré môžeme v období studenej vojny označiť ako zástupné konflikty, ale
„často sa vyznačujú extrémnou brutalitou voči civilistom“. Ako príklad môže poslúžiť Rwanda,
Somálsko, Východný Timor, Bosna, Kosovo, Darfúr, Konžská demokratická republika, Líbya
a recentne stále viac aj Sýria. Súčasný medzinárodnoprávny režim upravujúci ozbrojený konflikt je
určený predovšetkým pre vojny medzi štátmi realizovanými na zemi alebo vo vzduchu organizovanou
a identifikovateľnou armádou alebo ozbrojenými silami.
Medzinárodné humanitárne právo (MHP) upravuje použitie sily v ozbrojených konfliktoch.
Inherentne poskytuje ochranu obetiam ozbrojeného konfliktu, pričom aspoň do určitej miery

článok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0579/20 "Ozbrojené konflikty a kybernetické
hrozby - výzvy pre medzinárodné právo 21. storočia."
2 Pozri bližšie: VALUCH, J. – GÁBRIŠ, T. – HAMUĽÁK, O. : Cyber Attacks, Information Attacks, And
Postmodern Warfare. In: Baltic Journal Of Law & Politics [Elektronický Zdroj]. – Roč. 10, Č. 1 (2017),
S. 63-89 [Online]
3 SLAUGHTER, A-M.: War and Law in the 21st century: Adapting to the changing face of conflict. In:
Security
and
defence
(online)
prístupné
na:
https://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/Slaughter%20FINAL.pdf
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humanizuje niektoré neľudské činy páchané človekom. Princípy MPH ako medzi ktoré patria princíp
rozlišovania, ľudskosť, zákaz spôsobovania zbytočného utrpenia a proporcionalita slúžia na
zmiernenie uplatňovania vojenskej nevyhnutnosti.
Vo veku novovznikajúcich technológií je medzinárodné spoločenstvo hlboko ponorené do
diskusie o tom, ako sa tieto princípy budú uplatňovať, najmä pri zbraňových systémoch, ktoré budú
prijímať samostatné rozhodnutia týkajúce sa života a smrti prostredníctvom aplikácie strojového
učenia a rozvoja umelej inteligencie. Takéto diskusie by mali viesť k tomu, aby sme sa zamysleli nad
základnou otázkou v súvislosti s uplatňovaním MHP – Je právo upravujúce ozbrojený konflikt určené
na poskytovanie „najlepšej možnej ochrany“ pre obete ozbrojeného konfliktu alebo „najlepšej možnej
ochrany ľudských bytostí“? Súčasné normy pre všeobecné dodržiavanie MHP sú často popisované z
hľadiska rozhodovania ľudí, t. j. ľudský veliteľ musí urobiť konkrétne právne rozhodnutie. Znamená
to, že skutočná právna norma je viazaná na rozhodovanie ľudí? Ak je norma „najlepšia možná z
ľudského hľadiska“, potom by každá nová technológia musela zostať predmetom ľudských rozhodnutí
o uplatňovaní MHP, vrátane uznania, že tieto rozhodnutia budú naďalej podliehať ľudskému dohľadu
a možným ľudským chybám. Je možné si všimnúť, že Medzinárodný výbor červeného kríža (ICRC)
uskutočnil dve relevantné vyhlásenia vzťahujúce sa na túto otázku.4
Ak je však požiadavka „najlepším možným“ uplatnením MHP a sme presvedčení, že
autonómne zbrane – alebo umelá inteligencia alebo zbrane využívajúce strojové učenie – môžu
fakticky aplikovať silu takým spôsobom, že prinajmenšom za určitých okolností to povedie k lepšej
ochrane ľudí, potom dosiahneme iný výsledok. V tomto prípade by medzinárodné spoločenstvo malo
podporovať rozvoj autonómnych zbraní, ktoré aplikujú strojové učenie alebo umelú inteligenciu na
bojisku, pretože by mohli (pravdepodobne) byť schopné uplatňovať právne požiadavky MHP
spôsobom, ktorý vedie k väčšej ochrane obetí ozbrojených konfliktov.
Použitie autonómnych zbraní v medzinárodnom humanitárnom práve so sebou prináša nové
otázky a je vnímané ako kontroverzná téma vzbudzujúca vášnivé diskusie na pomedzí práva a etiky.
Hoci v súčasnosti absentuje jednotná legálna definícia tohto pojmu, Výbor Červeného kríža definoval
autonómne zbrane „systémy, ktoré sú schopné prispôsobiť svoje fungovanie meniacim sa
okolnostiam prostredia, v ktorom sa nachádzajú.“5
Predpokladá sa, že tieto systémy budú v budúcnosti schopné identifikovať ciele a rozlišovať
medzi kombatantmi a civilným obyvateľstvom bez potreby intervencie ľudského faktora do
rozhodovacieho procesu. Na druhej strane, úloha ľudského faktoru sa javí ako nezastupiteľná práve
v oblasti výroby autonómnych zbraní a ich programovania. Hoci súčasnosti takéto plne autonómne
zbrane neexistujú6, čoraz hlasnejšie počuť hlasy žiadajúce ich úplný zákaz z dôvodu ich rozporu
s princípmi humanitárneho práva.7
Napriek absencii právnej úpravy autonómnych zbraní v humanitárnom zmluvnom práve, vo
všeobecnosti je možné konštatovať, že tieto systémy musia byť používané v súlade so
základnými princípy medzinárodného humanitárneho práva ako sú Martensova klauzula, princíp
rozlišovania, proporcionalita a primeranosť útoku.8

4

ICRC Statement, 18 April 2018 at the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) Group
of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems: Towards limits on autonomy in
weapon systems; ICRC Statement 15 November 2017 at the Convention on Certain Conventional
Weapons (CCW) Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems: Expert
Meeting on Lethal Autonomous Weapons Systems.
5 Pozri bližšie: VALUCH, J.: Aplikácia medzinárodného práva v kybernetickom priestore. In: Právny
obzor. – Roč. 102, č. 2 (2019), s. 114-130.
6 Podľa prof. Sassoliho bude existencia plne autonómnych zbraní a ich použitie v ozbrojených
konfliktov realitou v horizonte dvadsiatich rokov.
7 HUMAN RIGHTS WATCH, LOSING HUMANITY: THE CASE AGAINST KILLER ROBOTS (2012),
available at http://www.hrw.org/reports/2012/11/19/losing-humanity; European Parliament Resolution
on the Use of Armed Drones ¶ H.2(d) (2014/2567(RSP)) (citované 14.9.2020).
8 DAVISON, N.: Legal perspective: Autonomous weapon systems under international humanitarian
law : International Committee of the Red Cross. s. 8.
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2
AUTONÓMNE
ZBRANE
A ZÁKLADNÉ
PRINCÍPY
MEDZINÁRODNÉHO
HUMANITÁRNEHO PRÁVA
Jedným z možných úskalí použitia autonómnych zbraní v budúcnosti je ich možný rozpor
s tzv. Martensovou klauzulou, ktorá predstavuje pretavenie princípu humánnosti do medzinárodného
humanitárneho práva a ktorá sa stala jeho imanentnou súčasťou už od jej zakotvenia v Preambule
k Haagskemu dohovoru z roku 1899.9 Martensovu klauzulu možno vo všeobecnosti charakterizovať
ako prepojenie medzinárodného humanitárneho práva a etických hodnôt.
Relevancia tohto ustanovenia v kontexte zavádzania nových zbraní bola zdôraznená aj
Medzinárodným súdnym dvorom.10 Potreba garancie určitej ingerencie ľudskej kontroly nad zbraňami
a ich použitím je zdôrazňovaná na viacerých fórach11. Osobitne kontroverznou a vytvárajúcou otázky
sa javí problematika „vraždiacich autonómnych robotov“, ktorí by v budúcnosti boli skonštruované na
zabíjanie ľudí bez akejkoľvek intervencie ľudského faktora do rozhodovacieho procesu. 12
Naopak, podľa profesora Sassoliho, práve absencia interferencie ľudského faktora do
rozhodovacieho procesu autonómnej zbrane je jednou z jej najvýznamnejších devíz. Vychádza pritom
zo skutočnosti, že „iba ľudia vedia byť natoľko neľudskí, že sa rozhodnú nedodržiavať pravidlá, na
dodržiavanie ktorých boli inštruovaní.“13 Túto teóriu ďalej rozvádza Ronald C. Arkin, ktorý dodáva, že
roboty v dôsledku absencie emócií a akéhokoľvek pudu sebazáchovy sú schopné simultánne
spracovávať viacero príkazov a vyhodnocovať situáciu neporovnateľne rýchlejšie ako ľudia.14
V dôsledku toho by boli tieto autonómne zbrane schopné lepšie dodržiavať pravidlá medzinárodného
práva.
Ďalšími možnými problémami, ktoré v súvislosti s autonómnymi zbraňami vyvstávajú súvisia
s otázkou zodpovednosti, pripočítateľnosti a transparentnosti. Vo všeobecnosti platí, že nie je možné
preniesť zodpovednosť a pripočíteľnosť rozhodnutia o použití sily na počítačový program.15 Možné
riešenie tohto problému by hypoteticky bola zodpovednosť operátora alebo veliteľa, ktorý by
autorizoval aktiváciu autonómnej zbrane, resp. v prípade chyby v systéme zodpovednosť
programátora.
Jednou zo základných zásad medzinárodného humanitárneho práva je bezpochýb zásada
rozlišovania medzi kombatantami a civilistami a medzi vojenskými a civilnými objektmi. Napriek tomu,
že je zakotvená v článku 51 Protokolu I, predstavuje obyčajové pravidlo.16 V súvislosti s autonómnymi
zbraňami je v tomto kontexte na mieste obava, či budú schopné konať v súlade s týmto princípom.
Situáciu komplikuje skutočnosť, že v súčasnosti prevládajú tzv. asymetrické konflikty a ako sme
spomenuli na začiatku tohto článku, aj spôsob boja sa za posledné desaťročia diametrálne zmenil.
V súčasnosti sú ozbrojené konflikty často vedené v obývaných oblastiach pričom kombatanti nenostia
rozlišujúce znaky alebo uniformy.17

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jnhy.htm, (citované 14.9.2020).
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1996, para. 78.
11 ICRC etics and autonomous legal systems s. 8.
12 DAVISON, N.: Legal perspective: Autonomous weapon systems under international humanitarian
law : International Committee of the Red Cross. s. 5.
13 Prof. Marco Sasoli.
14 ARKIN, R.V.: Ethical Robots in Warfare, GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Jan. 20,
2009), http://www.cc.gatech.edu/ai/robot-lab/online-publications/arkin-rev.pdf.
15 ICRC, Statement to the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) Group of
Governmental Experts on “Lethal Autonomous Weapon Systems”, op. cit. (footnote 4), 15 November
2017.
16 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1996, para. 7879.
17 Human Rights Watch: „Losing Humanity: The Case against Killer Robots“, str. 36.
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Súčasne je potrebné doplniť, že každý zbraňový systém, vrátane všetkých autonómnych
zbraní, ktoré používajú strojové učenie alebo umelú inteligenciu, musí prejsť a spĺňať požiadavky na
právne posúdenie zbrane v zmysle čl. 36 Dodatkového protokolu I z r. 1977.18
Všetky štáty sú povinné zabezpečiť, aby kybernetické prostriedky boja, ktorými disponujú
boli získané alebo použité v súlade s princípmi práva ozbrojeného konfliktu, ktorými je každý štát
viazaný z dôvodu ich obyčajovej povahy. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou dodatkového protokolu
I z r. 1977 sú povinné pri vývoji, nákupe, alebo zavádzaní nových prostriedkov alebo spôsobov na
vedenie kybernetickej vojny určiť, či ich nasadenie by za niektorých alebo všetkých okolností bolo
zakázané na základe tohto protokolu, alebo akýmkoľvek iným pravidlom medzinárodného práva
vzťahujúce sa na tento štát. Toto pravidlo vyplýva zo všeobecnej povinnosti dodržiavať právo
ozbrojeného konflikt ako je uvedené v článku 1 Haagskeho dohovoru IV z r. 1907 a spoločného článku
1 Ženevských konvencií. Medzinárodná skupina odborníkov sa zhodla, že v prípade prostriedkov
vedenia vojny, táto obmedzená povinnosť dozrela prostredníctvom štátnej praxe do obyčajovej
podoby. Neexistuje žiadna právna možnosť použiť zbrane, ktoré nespĺňajú všetky požiadavky
právneho posúdenia v zmysle vyššie uvedeného článku. Význam určenia úlohy človeka v
rozhodovaní o použití smrtiacej sily, je poskytnúť základný dôvod pre toto preskúmanie. Aby sa mohla
autonómna zbraň použiť v poli, musí byť úplne a dôkladne otestovaná a musí byť dostatočne
preukázané, že môže správne aplikovať MHP na potenciálnom bojisku.
Predpokladom na to, aby bolo možné posúdiť v zmysle čl. 36 autonómne zbrane, je
porozumenie tomu na akom princípe tieto zbrane fungujú a schopnosť predpokladať dôsledky ich
používania. To je však možné len za predpokladu ich dostatočného testovania a overovania.19
Vzhľadom na osobitosti autonómnych zbraní musí ich veliteľ, resp. programátor zhodnotiť legálnosť
útoku skôr ako v prípadoch klasických zbraní. Z toho vyplýva nutnosť garancie toho, že autonómny
systém bude konať spoľahlivo a predvídateľne.20 Požiadavka predvídateľnosti znamená vedomosť
o tom, ako budú autonómne zbrane fungovať za určitých okolností a schopnosť zhodnotiť dopady
tohto fungovania.21 Požiadavka spoľahlivosti znamená vedomosť o (bez)chybnosti fungovania
autonómneho systému.22
Dôležitá otázka, ktorá tu vyvstáva je, že aký má byť štandard právneho preskúmania
predmetného zbraňového systému. Ak je štandardom, že zbraňový systém má byť schopný
uplatňovať MHP takým spôsobom, aby poskytoval čo najlepšiu ochranu ľudským bytostiam, potom
nie je potrebné skúmať a rozvíjať určité typy autonómnych schopností. Ak je však štandardom
uplatňovanie MHP takým spôsobom, ktorý vedie k najlepšej možnej ochrane potenciálnych obetí
ozbrojených konfliktov, môže byť k dispozícii obrovské množstvo autonómnych zbraní, ktoré využívajú
strojové učenie a umelú inteligenciu bez ľudského zapojenia v súčasnom stave rozvoja a ich
zavádzania do výzbroje.
ĽUDSKÁ KONTROLA
Jednou z najzakladanejších otázok, ktorú je potrebné si v súvislosti s použitím autonómnych
zbraní položiť, je aké limity je potrebné autonómnosti stanoviť, aby ešte bolo možné konštatovať ich
súlad s medzinárodným právom. Všeobecný rámec stanovuje Dohovor o niektorých konvenčných
zbraniach, ktorý stanovuje potrebu efektívnej ľudskej kontroly, resp. primeraný level ľudského úsudku,
Pri štúdiu, vývoji, získavaní alebo zavádzaní nových druhov zbraní, prostriedkov alebo spôsobov
vedenia vojny je Vysoká zmluvná strana povinná určiť, či ich použitie nie je za niektorých alebo za
všetkých okolností zakázané týmto Protokolom alebo inou normou medzinárodného práva
aplikovateľnou na túto Vysokú zmluvnú stranu.
19 DAVISON, N.: Legal perspective: Autonomous weapon systems under international humanitarian
law : International Committee of the Red Cross. s. 5.
20 Tamže, s. 8.
21 ICRC Expert Meeting, Autonomous Weapon Systems: Implications of Increasing Autonomy in the
Critical Functions of Weapons, Versoix, Switzerland, 15-16 March 2016, p. 9.
22 ICRC, Views of the ICRC on autonomous weapon systems, paper submitted to the Convention on
Certain Conventional Weapons Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems
(LAWS), 11 April 2016, https://www.icrc.org/en/document/views-icrc-autonomous-weapon-system.
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ktorý musí byť zachovaný pri použití týchto zbraní. Okrem vyššie spomenutých princípov spoľahlivosti
a predvídateľnosti je potrebné aby bola možná ľudská intervencia do fungovania zbraňových
systémov počas všetkých štádií uvedených v čl. 36, vedomosť a informácie o fungovaní zbraňových
systémov a v neposlednej rade možnosť pripočítateľnosti. Pre prehľadnosť a komplexnosť je
potrebné rozlišovať medzi i) ľudskou kontrolou počas vývoja a testovania autonómnych zbraní, ii)
rozhodnutím veliteľa alebo operátora aktivovať autonómny systém a samotnou iii) operáciou, počas
ktorej si autonómny zbraňový systém sám vyberá ciele útoku. 23
Počas vývoja a testovania autonómnych zbraní zohráva ľudský faktor významnú úlohu
predovšetkým pri ich programovaní. Ľudské rozhodnutia v tomto štádiu sú kruciálne pre to, či
autonómny systém bude schopný fungovať v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. Práve
v tomto štádiu sa testuje spoľahlivosť a predvídateľnosť systému v čo najviac realistickom prostredí.
Na tzv. aktivačnom štádiu ľudský faktor ingeruje vo forme rozhodnutia veliteľa/operátora
použiť autonómny systém buď v konkrétom útoku, alebo ako odpoveď na hrozbu. Uvedenému
rozhodnutiu musí predchádzať dostatočná znalosť vzťahujúca sa nielen na zbraň ako takú, ale aj
schopnosť vedieť určiť ako sa zbraň bude správať v konkrétnom prostredí, predovšetkým vo vzťahu
k civilistom a civilným objektom, pre ktoré by mohla zbraň predstavovať hrozbu.24
Za účelom zabezpečenia súladu s medzinárodným humanitárnym právom, je potrebné, aby
aj vo fáze samotnej operácie, kedy si autonómna zbraň sama vyberá ciele, bola možná intervencia
zo strany ľudského faktora.25
NOVÉ VÝZVY PRE MEDZINÁRODNÉ HUMANITÁRNE PRÁVO
Dubióznym sa javí aj chápanie postavenia kombatanta, ktorým je v súčasnosti len príslušník
ozbrojených síl štátu ako fyzická osoba a právna úprava nepočíta s poskytnutím tohto postavenia aj
zbraňovým systémom, ktoré budú vybavené umelou inteligenciou. Aj keď je možné normy MHP (či
už Haagskeho alebo Ženevského práva) považovať za pomerne adaptabilné aj na zmenené
podmienky bojiska 21. storočia, jeho tvorcovia určite nepočítali s poskytnutím statusu vojnového
zajatca (POW Status) v zmysle III. Ženevskej konvencie z r. 1949 aj umelým „bojovníkom“, ktorí sa
ešte aj dnes pohybujú v rovine science fiction a ich tvar nemusí ani zďaleka pripomínať humanoidov,
popr. môže ísť o formu sieťovej umelej inteligencie typu Skynet z populárnej filmovej snímky
Terminátor.
Takéto autonómne zbraňové systémy otvárajú aj otázky spojené so zodpovednosťou, najmä
za protiprávne konanie, resp. spáchanie zločinov podľa medzinárodného práva a ich pričítateľnosti
štátu/výrobcovi/samotnému zbraňovému systému. Podľa medzinárodného humanitárneho práva,
rovnako ako aj medzinárodného trestného práva limitovanie rozsahu ľudskej kontroly ingerovanej do
fungovania autonómneho zbraňového systému prináša komplikácie v súvislosti s možným vyvodením
zodpovednosti. Osoby, ktoré naprogramovali, resp. aktivovali autonómne zbraňové systémy
v mnohých prípadoch nemali úmysel potrebný na vyvodenie zodpovednosti, nakoľko tieto systémy po
spustení sú schopné si samé vyberať ciele. A contratio, v prípadoch, keby programátori úmyselne
naprogramovali autonómne zbraňové systémy tak, aby porušovali medzinárodné humanitárne právo,
by zodpovednosť týchto osôb prichádza bez akýchkoľvek pochybností do úvahy. Analogicky voči
veliteľovi, ktorý sa rozhodne aktivovať autonómny systém, ktorého konanie nevie predvídať, môže byť
vyvodená medzinárodnoprávna zodpovednosť v prípadoch, kedy dôjde k porušeniu medzinárodného
humanitárneho práva autonómnym systémom. Vyvodenie zodpovednosti voči výrobcom
a programátorom prichádza do úvahy v prípadoch, kedy je im možné pripočítať
chyby
v programovaní, alebo nesprávne fungovanie autonómnych zbraňových systémov.
4

ZÁVER
Na základe vyššie uvedených skutočností môžeme konštatovať, že právne otázky vedenia
ozbrojeného konfliktu budú mať v 21. storočí veľmi odlišnú povahu ako konflikty 20.storočia. Súvisí to
5
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ICRC, Autonomous Weapon Systems: Implications of Increasing Autonomy in the Critical
Functions of Weapons, ICRC, Geneva, September 2016, s. 11.
24 DAVISON, N.: Legal perspective: Autonomous weapon systems under international humanitarian
law : International Committee of the Red Cross. s. 10.
25 Tamže.
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najmä s nasadením nových technológii, ktoré prinášajú do ozbrojených síl autonómne prvky v oblasti
rozlišovania a celkovej aplikácie medzinárodného humanitárneho práva. Zdá sa, že platnosť
Martensovej klauzuly preverí budúcnosť a rozhodne stúpne dôležitosť nenápadného článku 36
Dodatkového protokolu I z r. 1977, keďže je možné konštatovať, že aj kybernetické a autonómne
zbraňové systémy podliehajú právnemu posúdeniu, ktoré je zmluvná strana povinná uskutočniť ešte
pred zavedením takého systému do výzbroje konvenčných ozbrojených síl. Predmetný článok sa ale
nevzťahuje na neštátnych aktérov, čo predstavuje evidentný nedostatok existujúcej právnej úpravy
a výzvu pre MHP v 21.storočí, kde by malo dôjsť k postupnému zbližovaniu právnej úpravy
medzinárodných ozbrojených konfliktov a konfliktov, ktoré nemajú medzinárodný charakter a ktoré
recentne dominujú a ich proliferácia bude pravdepodobne pokračovať aj v budúcnosti, ktorá bude
poznačená nasadením zbraňových systémov novej generácie a novými výzvami pre medzinárodné
humanitárne právo.
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VÝZNAM JUDIKATÚRY ESĽP V PRÁVNOM PORIADKU
POSTKOMUNISTICKÝCH KRAJÍN
Alla Demyda
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The article deals with the significance of the case law of the European Court of Human
Rights in the national legal order of post-communist countries on the example of Ukraine. In particular,
the status of ECHR decisions in drafting new legislation and the problem of its implementation are
considered.
Abstrakt: Článok sa venuje významu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vo vnútroštátnom
právnom poriadku postkomunistických krajín na príklade Ukrajiny. Najmä sa prihliada na postavenie
rozhodnutí ESĽP pri tvorbe nových právnych predpisov vnútroštátneho práva a problém ich
implementácie.
Key words: European Court of Human Rights, case law, decisions, legislation.
Kľúčové slová: Európsky súd pre ľudské práva, judikatúra, rozhodnutia, legislatíva.
ÚVOD
O normatívnej povahe rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) hovorí
čl. 32 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), podľa ktorého
sa právomoc ESĽP rozširuje na všetky záležitosti týkajúce sa výkladu a uplatňovania ustanovení
Dohovoru a jeho protokolov1. Výklad ustanovení Dohovoru ESĽP je nadnárodný. To znamená, že
všetky štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru, sú povinné uplatňovať ustanovenia ESĽP
v národnej legislatíve, pretože ich výklad sa uskutočňuje vo forme všeobecne záväzných rozhodnutí.
Cieľom tohto článku je určiť postavenie judikatúry ESĽP vo vnútroštátnom právnom poriadku
tretích krajín. Inými slovami, cieľom výskumu je odpovedať na nasledujúce otázky. Môže sa
považovať judikatúra ESĽP za prameň práva? Sú rozhodnutia ESĽP súdnym precedensom svojou
právnou povahou? Aký význam má judikatúra ESĽP pri tvorbe vnútroštátneho práva? Preto bude
článok smerovať k potvrdeniu alebo vyvráteniu hypotézy, že judikatúra ESĽP je separátnym
prameňom tvorby nových právnych noriem vnútroštátnej legislatívy v postkomunistických krajinách
podobne ako v Slovenskej republike.
Výskum sa uskutočňuje metódou kvalitatívneho výskumu, najmä prostredníctvom nástroja
analýzy textov. Pre lepšie pochopenie postavenia judikatúry ESĽP vo vnútroštátnom práve
postkomunistických krajín výskum sa uskutočňuje na príklade konkrétneho štátu kontinentálneho
právneho systému, a to na príklade Ukrajiny. Na zistenie podstaty výskumných otázok výskum sa v
tomto článku uskutočňuje na základe príslušných ustanovení právnych predpisov (najmä ukrajinskej
legislatívy) a doktrinálnej literatúry s prihliadnutím na judikatúru ESĽP.
1

VÝZNAM JUDIKATÚRY ESĽP
Normatívna povaha rozhodnutí ESĽP sa potvrdzuje skutočnosťou, že z dôvodu prijatia
príslušných súdnych rozhodnutí sa zmenila legislatíva viacerých európskych štátov (napríklad
Belgicko, Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Švajčiarsko atď.). Slovenský profesor SVÁK
2

1

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on 04. 11. 1950 ETS
No. 005.
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poznamenal, že rozhodnutia ESĽP mali významný vplyv na pramene slovenského práva. Priamo pre
účely vykonania rozsudku ESĽP sa zmenila Ústava Slovenskej republiky ústavným zákonom
č. 161/2014 Z. z. Táto ústavná zmena reagovala predovšetkým na rozhodnutie ESĽP vo veci Harabin
proti Slovenskej republike (zo dňa 20. 11. 2012, č. 58688/11), kde ESĽP konštatoval, že rozhodnutie
v disciplinárnej veci voči sťažovateľovi nebolo vydané nestranným súdom 2.
Rozhodnutia ESĽP majú subsidiárnu povahu, pretože zabezpečujú mechanizmus na ochranu
ľudských práv a slobôd, vychádzajú z Dohovoru a práve zmluvné štáty sú povinné zaručiť práva
a slobody všetkých osôb v rámci ich právomocí (čl. 1 Dohovoru). Judikatúra ESĽP je jediným zdrojom
dynamického výkladu Dohovoru, pritom nie je len odporúčaním, ale tvorí tzv. mäkké právo (soft law).
Toto tvrdenie je založené na záväzku zmluvných štátov vykonávať rozhodnutia ESĽP uvedenom
v čl. 46 ods. 1 Dohovoru3.
ESĽP sa pri posudzovaní skutočnosti porušenia Dohovoru spolieha na zásadu
medzinárodného práva pacta sunt servanda, zakotvenú v čl. 26 Viedenského dohovoru4, podľa
ktorého zmluvné štáty Dohovoru sú povinné v dobrej viere dodržiavať všetky požiadavky Dohovoru a
v dôsledku toho bezpodmienečne uznávať záväznú povahu rozhodnutí ESĽP.
Keďže čl. 27 Viedenského dohovoru zakazuje štátom odvolávať sa na svoje vnútroštátne
právo ako na skutočnosť, ktorá ich oslobodzuje od vykonávania existujúcich medzinárodných zmlúv,
nemôžu sa ustanovenia vnútroštátnych ústav považovať za prednostné pred Dohovorom, pretože
právna moc ústav sa vzťahuje iba na vnútroštátne právne predpisy. V súvislosti s uvedeným
ustanovenia Dohovoru sa vzťahujú na všetky právne predpisy vnútroštátnej legislatívy zmluvných
štátov bez ohľadu na ich hierarchiu.
Interpretačne právne normy
Pri interpretácii Dohovoru ESĽP vykonáva normatívny výklad, ktorý sa uplatňuje na všetky
členské štáty Rady Európy a na všetky subjekty uplatňujúce právne normy Dohovoru. ESĽP tak
vytvára osobitný druh právnych noriem – interpretačnú normu („normu výkladu“, „unifikačnú normu“,
„normu zjednotenia“). Táto interpretačná norma celkom zodpovedá definícii pojmu právnej normy ako
všeobecne záväznému pravidlu ľudského správania, ktoré je stanovené alebo uznané štátom vo
vopred právom určenej forme a ktorého zachovanie je vynútiteľné štátnou mocou 5.
Ukrajinský výskumník SELEZNYOV tvrdí, že interpretačná norma vytvorená ESĽP má svoj
osobitný charakter. Na jednej strane samotná interpretačná norma umožňuje štátu vykonanie
potrebných legislatívnych krokov a presadzovanie práva, ktoré sú zamerané na prísne dodržiavanie
Dohovoru. Na druhej strane táto norma je povinnou aj pre samotný súd, ktorý ju prijal, pretože
nedodržanie normotvorným orgánom pravidla ním vytvoreného by bolo právnym nezmyslom. Jedným
z faktorov ovplyvňujúcich unifikačné vlastnosti rozhodnutí ESĽP je skutočnosť, že súdom vytvorená
interpretácia nemôže mať individuálny charakter, pretože ustanovenia Dohovoru sa vo vzťahu ku
každému štátu nemôžu interpretovať inak. Iný prístup by bol v rozpore s cieľmi a zásadami, ktoré boli
sledované európskymi štátmi a tvoria základ Dohovoru6.
Z názoru SELEZNYOVA interpretačne normy rozhodnutí ESĽP (ako aktov interpretácie
Dohovoru) majú určené vlastnosti, a to: sú adresované nielen konkrétnej osobe, ale skupine osôb;
ich účinnosť sa neobmedzuje výkonom, ale sa vzťahuje na neobmedzené množstvo prípadov a na
viacnásobné použitie, pretože v rozhodnutí sa súd vždy odvoláva na právne pozície zakotvené v
predchádzajúcich rozhodnutiach; majú záväznú povahu, ukladajú na zmluvný štát určité povinnosti,
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najmä povinnosť zákonodarcu uviesť zmeny do zákonov v súlade s ustanoveniami Dohovoru v
prípade konfliktu právnych predpisov s normami Dohovoru; sú zabezpečené donucovaním, ale nejde
o donucovacie opatrenia zakotvené vo vnútroštátnom práve, ale o vynútiteľnosť medzinárodného
charakteru (sankcie právnej a politickej povahy)7. Takto sa v prípade neustáleho a brutálneho
nerešpektovania judikatúry ESĽP môže uplatniť čl. 8 Charty Rady Európy8, ktorým sa ustanovujú
podmienky pozastavenia a následného ukončenia členstva v Rade Európy 9.
Znaky donucovacích predpisov
Profesor RABINOVICH vymedzuje v rozhodnutiach ESĽP znaky donucovacích predpisov
zameraných na presadzovanie práva, a to: v súlade s čl. 32 Dohovoru takéto rozhodnutia sú právnym
aktom príslušnej oprávnenej inštitúcie (ESĽP); majú písomnú právnu formu vyjadrenia; rozhodnutia
ESĽP majú priamy účinok a sú predpokladom riadnej realizácie porušených práv a slobôd
ustanovených v Dohovore; výklad ustanovení Dohovoru je formálne záväzným pre všetky subjekty,
pretože výlučne ESĽP je oprávnený takýto výklad vykonávať; rozhodnutia majú povahu verejnej moci;
ich výkon sa zabezpečuje prostredníctvom osobitne povereného orgánu - Výboru ministrov, ktorý
kontroluje ich vykonanie a je oprávnený na uplatnenie sankcií; rozhodnutia ESĽP obsahujú
individuálne záväzné pravidlo správania, ktoré spočíva v uznaní existencie alebo absencie porušenia
Dohovoru; záväzný účinok rozhodnutí ESĽP je vždy zameraný na personifikované subjekty sťažovateľa a štát - odporcu; upravujú iba konkrétne prípady spoločenského života, a preto ich
právoplatnosť je vyčerpaná skutočnosťou realizácie individuálneho aktu. Posledné tvrdenie znamená,
že rozhodnutie ESĽP v konkrétnej veci nie je možne uplatniť v inej podobnej veci automaticky, bez
náležitého odôvodnenia právnej pozície súdu v novom rozhodnutí, hoci on sa môže odvolávať na
svoje predchádzajúce rozhodnutie pri rozhodovaní v ďalších podobných prípadoch10.
2.2

Vnútroštátna legislatíva Ukrajiny o postavení rozhodnutí ESĽP
Ukrajinská vnútroštátna legislatíva obsahuje príliš veľké množstvo právnych predpisov
upravujúcich spoločenské vzťahy súvisiaci s realizáciou Dohovoru a vykonaním rozhodnutí ESĽP,
najmä s ich postavením v ukrajinskom právnom systéme. Zákon Ukrajiny č. 475/97-BP zo dňa
17. 07. 1997 o ratifikácii Dohovoru11 v nadväznosti na ustanovenie čl. 9 Ústavy Ukrajiny12 určil, že
Dohovor tvorí neoddeliteľnú súčasť vnútroštátnych právnych predpisov Ukrajiny. Podľa čl. 19 ods. 1
zákona Ukrajiny o medzinárodných zmluvách13 právne normy medzinárodných zmlúv, ktoré boli
ratifikované Ukrajinou, budú sa uplatňovať rovnakým spôsobom ako aj predpisy vnútroštátnej
legislatívy. Jednotlivé ustanovenia v procesných zákonoch určia, že súdnictvo v Ukrajine sa povinne
vykonáva s prihliadnutím na judikatúru ESĽP (napr. čl. 9 ods. 5 Trestného poriadku Ukrajiny)14. Veľký
význam v ukrajinskej legislatíve má zákon o výkone rozhodnutí a uplatňovaní judikatúry ESĽP15, ktorý
je osobitným zákonom smerovaným na reguláciu mechanizmu výkonu rozhodnutí ESĽP na území
Ukrajiny.
Podľa zákona Ukrajiny o výkone rozhodnutí a uplatňovaní judikatúry ESĽP sa rozlišujú tri typy
rozhodnutí: o náhrade škody, o prijatí individuálnych opatrení a rozhodnutia o prijatí všeobecných
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opatrení. Ku prvému typu rozhodnutí patria rozhodnutia o spravodlivom uspokojení pohľadávok
sťažovateľov prostredníctvom náhrady škody, resp. náhrady morálnej škody, spôsobenej porušením
práv a slobôd, stanovených Dohovorom. Ako príklad je vhodné uviesť rozhodnutie ESĽP vo veci
Gongadze proti Ukrajine (zo dňa 08. 11. 2005, č. 34056/02)16 o náhrade škody vo výške 100 000
EUR. Ku druhému typu sú zahrnuté rozhodnutia o uložení zmluvnému štátu záväzku na návrat
predchádzajúceho právneho stavu, ktorý existoval do okamihu porušenia Dohovoru (restitutio in
integrum), najmä: obnovu konania alebo iné opatrenia ustanovené v rozhodnutí. Ako príklad môžeme
uviesť rozhodnutie ESĽP vo veci Volkov proti Ukrajine (zo dňa 09. 01. 2013, č. 21722/11)17, v ktorom
ide o obnovu pracovného pomeru bývalého sudcu Najvyššieho súdu Ukrajiny, čiže o návrat do
predchádzajúceho právneho stavu z dôvodu porušenia čl. 6 ods. 1 a čl. 8 Dohovoru. Tretí typ zahŕňa
rozhodnutia o prijatí opatrení voči zmluvnému štátu smerovaných na zmeny a doplnenia existujúcich
právnych predpisov, zmeny a doplnenia v správnej praxi, realizáciu odborného vzdelávania v oblasti
Dohovoru a judikatúry ESĽP pre prokurátorov, advokátov atď., iné opatrenia, ktoré je povinný vykonať
štát pod dohľadom Výboru ministrov Rady Európy v súlade s rozhodnutím ESĽP za účelom
odstránenia systémových nedostatkov, odstránenia porušení Dohovoru spôsobených týmito
nedostatkami a maximálneho odstránenia dôsledkov takýchto porušení. Významným príkladom
takéhoto rozhodnutia je rozhodnutie ESĽP vo veci Ivanov proti Ukrajine (zo dňa 15. 10. 2009,
č. 40450/04)18, ktorým sa definuje potreba prijatia prostriedkov nápravy problému vykonania
rozsudkov ukrajinských vnútroštátnych súdov, a taktiež rozhodnutie ESĽP vo veci Burmych a ostatní
proti Ukrajine (zo dňa 12. 10. 2017, č. 46852/13 a ďalšie)19, ktorým sa definuje systémový problém
vnútroštátnej povahy spočívajúci v nevykonávaní rozhodnutí ukrajinských vnútroštátnych súdov bez
existencie príslušných nápravných prostriedkov. Rozhodnutie ESĽP vo veci Burmych a ostatní proti
Ukrajine bolo prijaté vo vzťahu nad 12 tisíc sťažností, ktoré sú analogickými skôr spomenutému
pilotnému rozhodnutiu vo veci Ivanov proti Ukrajine.
Je potrebné poznamenať, že zákon Ukrajiny o výkone rozhodnutí a uplatňovaní judikatúry
ESĽP presne vymedzuje spôsoby realizácie rozhodnutí ESĽP. Najmä vo vzťahu ku všeobecným
opatreniam prijatým ESĽP voči Ukrajine je vymedzené, že ich vykonáva zastupiteľský orgán pod
kontrolou Výboru ministrov Rady Európy, ktorý predloží úradu (Kabinetu ministrov) návrh na
odstránenie systémových nedostatkov, najmä odporúčania na zmeny a doplnenia platných právnych
predpisov a zároveň pripraví a zašle sekretariátu parlamentu (Najvyššej rady) odporúčania na
spracovanie draftu príslušných zákonov. Na základe návrhov zastupiteľského orgánu úrad
spracováva a vydáva príslušné právne akty v rámci svojej právomoci a predkladá na posúdenie
parlamentu príslušné návrhy na zmeny a doplnenia právnych predpisov20.
Vyššie uvedené dovoľuje definovať prvé dva typy rozhodnutí za precedentné rozhodnutia
podľa ich právneho charakteru, zároveň tretí typ rozhodnutí v nadväznosti na spôsob ich
implementácie okrem precedentného charakteru má aj normatívny charakter, pretože je prameňom
pre tvorbu práva.
Vymedzenie precedentného charakteru rozhodnutí
Ukrajinský vedec POPOV uvádza, že pre ESĽP vlastné rozhodnutia nie sú záväzné v
absolútnom zmysle, ale majú indikatívnu funkciu, ktorá zodpovedá pojmu „presvedčivý precedens“
(persuasive precedent), t. j. jednotlivé súdne rozhodnutie, ktoré samé osebe nevytvára precedens v
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klasickom chápaní, ale s prihliadnutím na autoritu súdu podstatne ovplyvňuje prax iných súdov21.
Pritom ALERGO je presvedčený, že v štátoch kontinentálneho právneho systému platí koncept
ustálenej judikatúry (jurisprudence constante), t. j. prijaté rozhodnutia sa považujú za presvedčivý
dôkaz logického výkladu právnej normy, ktorý je určitým ekvivalentom anglosaskej doktríny účinkov
judikatúry súdov (stare decisis)22. MOSKEVYCH na rozdiel od predchádzajúcich názorov, ktoré za
precedens považujú celé rozhodnutie ESĽP, upozorňuje, že precedensom je len časť rozhodnutia.
Podľa jeho názoru akékoľvek rozhodnutie precedentnej povahy podmienečne obsahuje dve časti:
ratio decidenti a obiter dictum. Ratio decidenti (rozhodujúci dôkaz, argument, zásada, na ktorej je
vystavené rozhodnutie) je časťou rozhodnutia, ktorá obsahuje právne normy a zásady práva, na
základe ktorých súd rozhodnutie vydal. Ide o osobitnú právnu normu alebo o iný právny základ, na
ktorom by súdy mali rozhodovať pri posudzovaní podobných prípadov. Iná časť rozhodnutia je obiter
dictum obsahujúca poznámky súdu vo veciach, ktoré nie sú priamo zahrnuté do predmetu
rozhodnutia. Na rozdiel od ratio decidenti tieto vyjadrenia súdov nevytvárajú konkrétnu právnu zásadu
a neodôvodňujú rozhodnutie súdu23. Prameňom práva pre ukrajinské súdy teda nie je celé
rozhodnutie súdu, ale výlučne jeho časť ratio decidenti, ktorá obsahuje právny výklad ustanovení
Dohovoru.
PALIYUK je presvedčený, že Dohovor a rozhodnutia ESĽP by sa mali uplatňovať nie v každom
prípade, ale iba vtedy, ak sú splnené určité podmienky: v prípade rozporu vnútroštátnej legislatívy s
ustanoveniami Dohovoru a protokolov k nemu; v prípade existencie právnej medzery ohľadom
základných práv a slobôd vo vnútroštátnej legislatíve; pre lepšie pochopenie a výklad právnych noriem
vnútroštátnej legislatívy, ktoré boli prijaté na základe rozhodnutí ESĽP, a tiež na implementáciu
základných zásad Dohovoru v praxi, a to: „prednosť práva“, „spravodlivá rovnováha“, „spravodlivá
satisfakcia“, pretože vo vnútroštátnom práve Ukrajiny sú to nové kritériá24. MAZUR má ešte
radikálnejší názor. Tvrdí, že vplyv rozhodnutí ESĽP na judikatúru Ústavného súdu Ukrajiny nie je
povinný, ale presvedčivý, pretože ústavný súd je jediným orgánom ústavnej právomoci25. ISMAYLOV
sa navyše venuje dôvodom na zamietnutie implementácie precedensu ESĽP vnútroštátnymi súdmi.
Uvádza teda, že bez ohľadu na záväznú povahu rozhodnutí ESĽP legitímnym bude zamietnutie
uplatnenia judikatúry ESĽP z dôvodov, ak vnútroštátna legislatíva určí vyššie štandardy základných
práv a slobôd v porovnaní s príslušným precedensom alebo ak je potreba odstúpiť od precedensu z
dôvodu podstatnej odlišnosti skutkovej podstaty veci v porovnaní s príslušným rozhodnutím ESĽP 26.
Okrem existujúcich názorov ukrajinských vedcov o možnosti sa vyhnúť implementácii
rozhodnutí ESĽP v Ukrajine treba spomenúť aj existenciu dlhodobej diskusie o vymedzení kola
rozhodnutí ESĽP povinných pre implementáciu. Rozlišujú sa dva prístupy: 1) uznanie za precedens
iba rozhodnutí vo veciach proti vlastnému štátu, ako je to uvedené v čl. 17 zákona Ukrajiny o výkone
rozhodnutí a uplatňovaní judikatúry ESĽP a 2) uznanie za precedens všetkých rozhodnutí ESĽP, ako
je to určené v čl. 46 Dohovoru. Každý prístup má svoje argumenty „za“ a „proti“. V prvom prípade
argumentmi „za“ uvádza sa potreba aplikácie rozhodnutí ESĽP len v prípadoch, ak ide o štátom
ratifikované ustanovenia Dohovoru, resp. protokolov ku nemu a nasledovne skutočnosť existencie
nastaveného mechanizmu na sledovanie, prekladanie a zverejnenie prijatých rozhodnutí proti
Ukrajine. Argumentmi „proti“ v tomto prípade sa považuje zníženie významu judikatúry ESĽP a
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nezachytenie celkového stavu judikatúry ESĽP. Druhý prístup sa odôvodňuje nasledujúcimi
argumentmi „za“: je lepšie odrážaná judikatúra ESĽP; je celkovo podporená dynamika dodržiavania
ľudských práv a slobôd, v dôsledku čoho sa môže výrazne znížiť množstvo sťažností proti štátu z
dôvodu lepšej realizácie práv a slobôd. Napriek tomu argumentmi „proti“ sú: praktická nevýhoda
(absencia prekladu všetkých rozhodnutí na dostupný jazyk, ich zverejnenia); obavy, že sa môže
výrazne zvýšiť množstvo sťažností proti štátu v dôsledku napodobňovania sťažností proti iným
štátom27.
Spomenutá diskusia je nadbytočnou. Ak vychádzame zo zámernosti vykladú Dohovoru,
cieľom implementácie rozhodnutí ESĽP proti iným štátom je vytvorenie predpokladov na zníženie
počtu sťažností do ESĽP. Ak je judikatúra ESĽP „živým právom“, ktoré sa používa na výklad
Dohovoru, práve tieto rozhodnutia (bez ohľadu na štát - odporcu) môžu preukázať obsah aktuálneho
výkladu a implementácie ustanovení Dohovoru. Umelé vymedzenie rozhodnutí ESĽP proti Ukrajine
na účely výkladu Dohovoru v tomto prípade by bolo nelogické a bolo by v rozpore s dobromyseľným
uplatňovaním štandardov ochrany ľudských práv definovaných v Dohovore (good faith). Tento názor
sa potvrdzuje rozhodnutiami ESĽP, ktoré vo veciach proti Ukrajine vo veľkej miere obsahujú judikatúru
vo vzťahu k iným štátom, neobmedzujú sa iba predchádzajúcimi rozhodnutiami proti Ukrajine. Bolo
by nelogické považovať takéto odkazy ESĽP na judikatúru proti iným štátom za irelevantné časti
rozhodnutia. Argumentom na potvrdenie môže byť názor sudcov ESĽP ohľadom jeho judikatúry.
Najmä bývalý predseda ESĽP pán WILDHABER poznamenal, že rozhodnutia ESĽP týkajúce sa
konkrétneho štátu by mali byť precedensom nielen pre príslušný štát, ale aj pre iné štáty, pretože
tento postup zabezpečí dodržanie rovnakých minimálnych štandardov, rovnaké chápanie Dohovoru
v podobných prípadoch28. Na konferencii o budúcnosti ESĽP jeho predseda zdôraznil, že budúcnosť
spočíva v rozhodnutiach o výklade Dohovoru, ktoré by zaväzovali zmluvné štáty, aby oni nečakali,
kým dôjde k podobným porušeniam v ich krajine, t. j. aby konali proaktívne29. Toto je zakotvené aj v
Interlakenskej deklarácii, ktorá tiež výslovne uvádza, že zodpovednosť vysokých zmluvných strán
okrem iného predpokladá zohľadnenie judikatúry ESĽP vzhľadom na závery, vykonané v súvislosti s
porušením Dohovoru iným zmluvným štátom, kde sa už riešil podobný problém ešte do okamihu jeho
prejavu vo vlastnom právnom poriadku30. Poznamenáme tiež, že ESĽP toto stanovisko vyjadruje stále
a skôr sa prejavilo v závere Benátskej komisie, pričom sa zdôrazňovalo, že ani kultúrne rozdiely by
nemali byť prekážkou na uplatňovanie zásady omnes31. ESĽP tak komplexne a jednoznačne sám
vysvetlil význam svojej judikatúry vo vzťahu k iným zmluvným štátom.
V Ukrajine neexistuje ani jednotný mechanizmus uplatnenia judikatúry ESĽP v rozhodnutiach
vnútroštátnych súdov. YAKOVLEV vyjadril názor, ktorým na základe analýzy judikatúry
vnútroštátnych súdov charakterizuje mechanizmus implementácie judikatúry ESĽP v praxi
vnútroštátnych súdov ako nesystémový a nedokončený32. V niektorých prípadoch vnútroštátne súdy
uplatňujú odlišné systémy referencií na rozhodnutia ESĽP, pričom nie sú známe a pochopiteľné
príčiny takýchto odlišností. SHEVCHUK na základe analýzy judikatúry ústavného súdu Ukrajiny
odhaľuje tri základné spôsoby implementácii judikatúry ESĽP pri odôvodení právnych stanovísk
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ústavného súdu. Referenčný spôsob spočíva v tom, že ústavný súd iba stručne spomína existenciu
určitých európskych štandardov v tejto oblasti bez toho, aby ich uviedol, t. j. bez odkazu na konkrétne
články Dohovoru a rozhodnutia ESĽP. Kauzistický spôsob sa prejavuje, ak súd pri odôvodňovaní
svojho názoru uvádza konkrétne ustanovenia Dohovoru a zoznam relevantných rozhodnutí. Tretím je
kauzisticky podstatný spôsob, keď súd sa neobmedzuje referenciou na konkrétny článok Dohovoru
alebo na konkrétne rozhodnutie ESĽP, ale navyše uvádza vo vlastnom rozsudku podrobný obsah
takéhoto rozhodnutia33. Zároveň existujú aj rozhodnutia súdov, kde referencie na judikatúru ESĽP nie
sú odôvodnené, a ku predmetu vo veci súdneho sporu implementovaná judikatúra ESĽP sa vôbec
nevzťahuje.
Z hľadiska ESĽP majú jeho rozhodnutia deklaratívny charakter, t. j. súd ponecháva na vlastné
uváženie zmluvného štátu výber prostriedkov, ktoré sa majú použiť na splnenie záväzkov z Dohovoru,
čo preukazuje skôr spomenutý subsidiárny mechanizmus na ochranu ľudských práv. LEACH
vymedzuje nasledujúce rozlišovacie znaky rozhodnutí a vlastnosti precedentnej povahy judikatúry
ESĽP: rozhodnutia obsahujú vyhlásenie, že Dohovor bol porušený a môžu uložiť spravodlivú
satisfakciu; ESĽP neruší rozhodnutia vnútroštátnych súdov; rozhodnutia obsahujú odporúčania a
návody na implementáciu ustanovení Dohovoru a sú prijaté v jednotlivých veciach s tým, aby sa mohlo
zistiť, či bolo spôsobené porušenie Dohovoru. Zároveň LEACH poznamenal, že v niektorých
rozhodnutiach môže ESĽP vyjsť nad rámec deklaratívnej náhrady škody, napríklad v prípade
prepustenia protiprávne zadržanej osoby. Tieto výnimky sú celkom opodstatnené a neobmedzujú
zásadu subsidiarity34.
Vymedzenie normatívneho charakteru rozhodnutí
Pilotné rozhodnutie na rozdiel od iných rozhodnutí ESĽP má svoje rozlišujúce znaky, ktoré
nasledovne dovoľujú ich definovať za rozhodnutia nielen precedentného, ale normatívneho
charakteru. VYSHNIAKOV za vyššie uvedené znaky uvádza nasledujúci: rozhodnutia ESĽP sú
zovšeobecňujúceho charakteru; v dôsledku zovšeobecnenia judikatúry v podobných veciach sa
definujú systémové nedostatky v štáte; rozhodnutia viažu štát povinnosťou na odstránenie
systémových nedostatkov prostredníctvom všeobecných opatrení; rozhodnutia sú záväznou
ustálenou judikatúrou v akýchkoľvek veciach; samé osebe nemenia právne normy a nevytvárajú ich,
ale sú prameňom na ich zmenu/tvorbu35. Nevykonanie pilotného rozhodnutia bude mať za následok,
že ESĽP bude rozhodovať v podobných prípadoch rovnako ako v pilotnom rozhodnutí.
Zároveň existujú príklady nevykonania pilotných rozhodnutí zo strany Ukrajiny. Napríklad,
Ukrajina nevykonala konkrétni kroky na implementáciu skôr spomenutého pilotného rozhodnutia vo
veci Ivanov proti Ukrajine. ESĽP pozastavil rozhodovanie v podobných veciach na určité obdobie, ale
neskôr pokračoval z dôvodu neprijatia potrebných opatrení zmluvným štátom na vnútroštátnej úrovni.
Ako dôsledok bol Ukrajinou prijatý zákon o garanciách štátu na výkon súdnych rozhodnutí36. Za
účelom úplného vyriešenia problému tento zákon vyžaduje súhrn zmien a doplnení ustanoveniami o
realizácie platieb zo štátneho rozpočtu pre výkon rozhodnutí vnútroštátnych súdov, ktorých vykonanie
sa preťahuje, o čom boli podané sťažnosti na ESĽP37. Najmä ohľadom tohto prípadu profesor SVÁK
poznamenal, že situácia v Ukrajine sa stále zhoršuje, a to disfunkcia v ukrajinskom právnom poriadku
súvisiaca s nevykonaním alebo oneskoreným vykonaním vnútroštátnych súdnych rozhodnutí v
kombinácii s neexistenciou účinných vnútroštátnych prostriedkov nápravy spôsobili nasledovne
2.5
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prijatie rozhodnutia ESĽP vo veci Burmych a ostatní proti Ukrajine, kde päť sťažností bolo pripojených
k ďalším 12 143 prípadom, ktoré spadajú pod pilotný rozsudok vo veci Ivanova38.
V histórii ukrajinského parlamentu (Najvyššia rada Ukrajiny) však existujú aj prípady prijatia
osobitného zákona, ktorého uplatnenie nie je možné bez zohľadnenia judikatúry ESĽP proti Ukrajine.
Pozoruhodným príkladom je zákon Ukrajiny o rehabilitácii osôb pri výkone rozhodnutí ESĽP39. V
súlade s ustanoveniami tohto zákona rehabilitáciám podliehajú tie osoby, na sťažnosti ktorých proti
Ukrajine ESĽP zistil porušenie čl. 18 Dohovoru. Účinnosť tohto zákona sa vzťahuje na osoby, ktoré
boli odsúdené súdom v období od 01. 02. 2010 do 01. 03. 2014. V tomto prípade ukrajinský
parlament, berúc do úvahy právne postavenie ESĽP, prijal nový právny predpis, ktorého uplatnenie
je možné iba vtedy, ak existuje príslušne rozhodnutie ESĽP proti Ukrajine.
Vplyv judikatúry ESĽP na legislatívnu činnosť Najvyššej rady Ukrajiny je teda rôzny a závisí
od charakteru právnych stanovísk definovaných v rozhodnutiach ESĽP. ZAVGORODNIY vymedzuje
niekoľko možností takéhoto vplyvu, a to: subjekty zákonodarnej iniciatívy oficiálne vyhlasujú svoje
úsilie na zohľadnenie právnych stanovísk ESĽP prostredníctvom vypracovania návrhu zákona a jeho
nasledovného predloženia parlamentu; zákonodarca čiastočne zohľadňuje právne stanovisko ESĽP
a mení a dopĺňa právny predpis bez zmeny jeho podstaty; prihliadajúc na právne postavenie ESĽP,
parlament prijíma nový právny predpis40. Z uvedeného sa dá tvrdiť, že ak samé osebe rozhodnutia
ESĽP vo vnútroštátnom právnom systéme Ukrajiny nie sú súčasťou prameňov práva, v naviazanosti
na typ prijatého rozhodnutia, judikatúra ESĽP je skutočným prameňom pre tvorbu alebo zmenu
právnych noriem vo vnútroštátnej legislatíve Ukrajiny.
ZÁVER
Na rozdiel od Slovenskej republiky, kde judikatúra ESĽP významne ovplyvňuje tvorbu práva
vo vnútroštátnej legislatíve až do ústavných zákonov, v Ukrajine stále prebiehajú diskusie o spôsobe
uplatnenia rozhodnutí ESĽP. Navyše ukrajinskí vedci prednostne vyhľadávajú dôvody ako sa vyhnúť
implementácii judikatúry ESĽP v súdnej praxi, čo v podstate nepodporuje riešenie problému, ale
nakoniec ovplyvňuje rozvoj systémových nedostatkov vnútroštátnej povahy a významne sa odráža
na celkovom vykonávaní svojich záväzkov zmluvným štátom Dohovoru. Pritom z analýzy právnych
noriem ukrajinskej legislatívy sa dá povedať, že judikatúra ESĽP ovplyvňuje vnútroštátne právo,
vytvára nové prístupy k výkladu Dohovoru a skôr má povahu vysvetlení a odporúčaní ako
všeobecných záväzných pravidiel, pritom obsahuje znaky donucujúcich predpisov v jednotlivých
veciach. Judikatúra ESĽP obsahuje charakteristické znaky pre súdny precedens, ale za precedens (v
jeho klasickom chápaní) sa nemôže považovať, pretože sama osebe nie je prameňom práva,
nevytvára nové právne normy, hoci všeobecné opatrenia, prijaté ESĽP, môžu spôsobiť zmenu
vnútroštátnych právnych noriem príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, čím v podstate v jednotlivých
prípadoch je prameňom pri tvorbe práva. Teda v úvodnej časti tohto článku definovaná hypotéza, že
judikatúra ESĽP je separátnym prameňom tvorby nových právnych noriem vnútroštátnej legislatívy v
Ukrajine podobne ako v Slovenskej republike, sa celkom potvrdila, aj ak sú niektoré nedostatky
realizácie takejto tvorby práva. Tieto nedostatky však spočívajú v probléme vykonateľnosti rozhodnutí
ESĽP v Ukrajine, ktorá hoci je zmluvným štátom Rady Európy, ale vzhľadom na svoju odosobnenosť
od Európskej únie a komunistickú minulosť, ďaleko nezodpovedá európskym štandardom na ochranu
ľudských práv a slobôd. Na základe uvedeného sa dá taktiež predpokladať, že v iných
postkomunistických krajinách, ktoré sú v podobných kultúrnych, spoločenských a historických
podmienkach, bude sa riešenie výskumných otázok podobať Ukrajine.
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VPLYV VYSTÚPENIA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA
Z EURÓPSKEJ ÚNIE NA MEDZINÁRODNÝ TRESTNÝ SÚD
Lukáš Mareček
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstract: The paper focuses on the analysis of possible impacts of the United Kingdom’s withdrawal
from the European Union on the functioning of the International Criminal Court. The European union
belong to the important supporters of the International Criminal Law, especially in a political and
diplomatic sense. The United Kingdom alike belongs to the most important supporters of the
International Criminal Court. The United Kingdom actively participated in the discussions preceding
its formation and already in 1998 signed the Rome Statute, in a significant way contributes to its
financing and last but not least the UK contributes also in sense of enforcement of its decisions. In the
paper, the author concludes that if there will be no huge change of foreign-policy direction of the
United Kingdom then its withdrawal from the European Union on the International Criminal Law will
be just trivial. But in case of its change towards to the United States we can forsee negative impact
on the International Criminal Court, however, this is not the case yet.
Abstrakt: Príspevok sa venuje skúmaniu možných vplyvov vystúpenia Spojeného kráľovstva
z Európskej únie na fungovanie Medzinárodného trestného súdu. Európska únia patrí medzi
významných podporovateľov Medzinárodného trestného súdu, osobitne v rovine politickej a
diplomatickej. Spojené kráľovstvo samo o sebe tiež patrí medzi významných podporovateľov
Medzinárodného trestného súdu. Aktívne sa zúčastňovala sa na rokovaniach ktoré prechádzali jeho
vzniku a už roku 1998 Rímsky štatút aj podpísalo, významnou mierou sa podieľa na jeho financovaní
a v neposlednom rade sa zasadila aj v rovine výkonu jeho rozhodnutí. V príspevku dochádza autor
k záveru, že ak nedôjde k zásadnej zmene zahranično-politického smerovania Spojeného kráľovstva,
tak vplyv jeho vystúpenia z Európskej únie na Medzinárodný trestný súd bude len zanedbateľný. Ak
by k zmena znamenala priklonenie sa k pozícii Spojených štátov, tak je možné očakávať negatívny
dopad na Medzinárodný trestný súd, k tomu zatiaľ nedošlo.
Key words: international criminal law; international relations; European Union; Brexit; International
Criminal Court; international organisations‘ financing
Kľúčové slová: medzinárodné trestné právo; medzinárodné vzťahy; Európska únia; Brexit;
medzinárodný trestný súd; financovanie medzinárodných organizácií

ÚVOD
Začiatkom sa ukazuje ako vhodné objasniť vzťah medzinárodného trestného súdnictva
a medzinárodnej bezpečnosti. Vzťah medzi medzinárodným trestným právom a súdnictvom je možné
ilustrovať rezolúciou BR OSN S/RES/827 (1993), ktorou bol založený Medzinárodný trestný tribunál
pre bývalú Juhosláviu, kde situácia v bývalej Juhoslávii bola označená za „ohrozenie medzinárodného
mieru a bezpečnosti“ a BR OSN bola presvedčená, že potrestanie zodpovedných osôb „prispeje
k obnoveniu a udržaniu mieru.“ Na základe čoho BR OSN využila svoju právomoc podľa kapitoly VII
Charty OSN prijať opatrenie v prípade ohrozenia či porušenia mieru alebo útočného činu. Jeho
výsledkom bolo vytvorenie trestného tribunálu s jurisdikciou ratione temporis od 01. januára 1993 po
rozhodnutie BR OSN, ktorým sa konštatuje obnovenie mieru. Cieľom a právnym základom trestného
tribunálu tak bolo odstránenie stavu ohrozenia medzinárodného mieru a bezpečnosti.
1
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Podobne môžeme pristúpiť aj k skúmaniu Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu
(ďalej len „MTS“), ktorý už nebol, na rozdiel od „Juhoslávskeho“ a „Rwandského tribunálu“ či od rady
zmiešaných tribunálov vytvorený na základe rezolúcie BR OSN, ale na základe medzinárodnej
zmluvy. Ak si čítame Rímsky štatútu a dochádzame k čl. 16, tak ten uvádza kompetenciu
Bezpečnostnej rady OSN prijať rezolúciu podľa kpt. VII Charty OSN (tzn. ide opäť o rezolúcie, ktoré
smerujú k odstráneniu ohrozenia či porušenia medzinárodného mieru a bezpečnosti), ktorej účinkom
je vytvorenie procesnej prekážky začať, resp. pokračovať v trestnom stíhaní vedenom pred
Medzinárodným trestným súdom. Z takto formulovaného vzťahu Medzinárodného trestného súdu
a Bezpečnostnej rady OSN môžeme usúdiť, že ak dochádza ku konfliktu záujmu na vedení trestného
stíhania a následnom potrestaní páchateľa a záujmu na zachovaní mieru tak tento konflikt je
vyriešený v prospech medzinárodného mieru a bezpečnosti. Existencia medzinárodného trestného
súdnictva tak ako je nastavené v súčasnosti nesmie poškodiť, ale práve naopak, má prispieť
k dosahovaniu cieľa, ktorým je medzinárodný mier a bezpečnosť.
V súčasnosti už ukončil svoju činnosť tak Juhoslovanský, ako aj Rwandský tribunál. Skutočne
medzinárodným trestným tribunálom tak ostáva len Medzinárodný trestný súd. Hoci ako to vyplýva
z mojej ostatnej práce, za súčasť medzinárodného trestného súdnictva považujem aj zmiešané,
dokonca aj vnútroštátne trestné súdnictvo. Avšak vzhľadom na rozsah príspevku a v záujme
akademickej ekonómie sa v tomto príspevku obmedzujem na najznámejšieho a najvýznamnejšieho
predstaviteľa medzinárodného trestného systému, ktorým je práve Medzinárodný trestný súd.
Vystúpenie Spojeného kráľovstva môže mať zásadný vplyv na európsky trestný systém –
európsky zatýkací rozkaz, európsky vyšetrovací príkaz, výmenu informácií v rámci Schengenského
priestoru, fungovanie Europolu či Eurojustu. Spojené kráľovstvo by sa mohlo dohodnúť, aby
patricipovalo na európskom trestnom systéme aj naďalej – podobne ako Nórsko – avšak dopad
Brexitu na európsky systém trestnej spravodlivosti nie je cieľom tohto príspevku.
Cieľom príspevku je preskúmanie či vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie bude mať vplyv na fungovanie
a dosahovanie cieľov Medzinárodného trestného súdu, respektíve v akom rozsahu. Mám zato
a formulujem výskumnú hypotézu, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nebude mať
zásadný vplyv na fungovanie ICC ako takého, a to z dôvodu že Spojené kráľovstvo ostáva zmluvnou
stranou Rímskeho štatútu ICC aj po tzv. Brexite. Zmeniť sa ale môže miera vplyvu Európskej únie.

2

ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE NA FUNGOVANÍ MEDZINÁRODNÉHO TRESTNÉHO SÚDU

Ako sme už zmienili, Medzinárodný trestný súd vznikol na základe medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Rímsky štatút (1998, účinný od 2002). Jeho samotný vznik je tak spojený s prejavenou
súhlasnou vôľou štátov. Medzinárodný trestný súd pritom dodnes trpí neúčasťou viacerých
významných hráčov medzinárodnej scény ako Spojené štáty, Ruská federácia či Čínska ľudová
republika. Problémy sa prejavujú aj vo vzťahu k menším hráčom, ktorí taktiež nie sú zmluvnými
stranami, alebo ak nimi sú, tak vytvárajú rozličné obštrukcie či vyvíjajú politickú agitáciu namierenú
proti Medzinárodnému trestnému súdu, čoho výsledkom je napríklad namietanie „protiafrickej
predpojatosti“ či známe problémy s vykonaním príkazu na zatknutie bývalého sudánskeho prezidenta
al-Bashira. Skúmanie všetkých aspektov medzinárodnej kooperácie Medzinárodného trestného súdu
je však nad rámec rozsahu, ako aj cieľa príspevku.
Čo sa týka zmluvných strán, tak členom Medzinárodného trestného súdu, ako medzinárodnej
organizácie, môžu byť len štáty. Európska únia tak napriek svojej medzinárodnoprávnej subjektivite
sa nemôže stať zmluvnou stranou Rímskeho štatútu. Avšak môže prispievať na jeho fungovanie
v zmysle čl. 116 Rímskeho štatútu za podmienok stanovených Zhromaždením členských štátov.
Európska únia napriek tomu že nie je členom Medzinárodného trestného súdu môže byť
v zmysle čl. 15 ods. 2 Rímskeho štatútu vyzvaná, aby poskytla prokurátorovi informácie potrebné pre
vedenie trestného stíhania, resp. spolupracovať s prokurátorom v zmysle čl. 54 ods. 3 písm. c) a d)
Rímskeho štatútu. Môže ponúknuť Medzinárodnému trestnému súdu svojich expertov za podmienok
čl. 44 ods. 4 Rímskeho štatútu.
Medzinárodný trestný súd pri medzinárodnej spolupráci a justičnej pomoci spolieha na
všeobecnú povinnosť spolupráce zmluvných strán – štátov, ktorých môže žiadať o vykonanie
konkrétnych úkonov pri spolupráci, a to diplomatickou cestou alebo iným vhodným spôsobom. Okrem
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toho Medzinárodný trestný súd využíva aj cestu Interpolu a za týmto účelom, ak to považuje za
vhodné, sa môže obrátiť aj na regionálnu organizáciu, akou je aj Európska únia (čl. 87 ods. 2
Rímskeho štatútu).
Takáto spolupráca s medzivládnou organizáciou môže byť nielen vo forme poskytnutie
potrebných informácií či dokumentov, ale môže ísť aj o akúkoľvek inú formu spolupráce a pomoci na
ktorej sa Medzinárodný trestný súd s takouto organizáciou dohodol.
Medzinárodný trestný súd je odkázaný na spoluprácu s jednotlivými členmi medzinárodného
spoločenstva. Bez ich politickej vôle prispieť k výkonu jeho rozhodnutí by sa Medzinárodný trestný
súd stal pavúkom bez nôh. Medzinárodný trestný súd tak hľadá spojenectvá a spolupráca
s medzinárodnými organizáciami akou je aj Európska únia je tak preň zásadná. O to viac je to
podčiarknuté absenciou svetových veľmocí (USA, ČĽR, RF) v jeho členskej základni.
K takejto dohode došlo Dohodou medzi Medzinárodným trestným súdom a Európskou úniou
o spolupráci a pomoci z 10. apríla 2006 (ďalej len „Dohoda“).1 Z pohľadu práva Európskej únie
uzatvorenie tejto dohody má pomôcť udržať mier a posilniť bezpečnosť vo svete v súlade s čl. 24
Zmluvy o Európskej únii (vtedy čl. 11), tzn. ako súčasť spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Zásady Medzinárodného trestného súdu Európska únia považuje za plne súladné s jej zásadami
a cieľmi, ktoré chce dosiahnuť. Európska únia však vyzdvihuje potrebu dodržania zásad
spravodlivého procesu, osobitne rešpektovania práv obžalovaných a pripomína potrebu
zabezpečenia ochrany a zúčastňovania sa obetí a svedkov zločinov na konaní pred Medzinárodným
trestným súdom. Európska únia podpísanie tejto dohody považuje za plne súladné s Európskou
bezpečnostnou stratégiou z 12. decembra 2003, ktorá podporuje hľadanie riešení založených na
multilateralizme.
Prijatie tejto dohody predstavuje aj naplnenie Spoločnej pozície Rady
2003/444/CFSP zo 16. júna 2003.
Európska únia sa zaviazala k tomu, že bude všemožne politicky podporovať plnenie funkcií
Medzinárodného trestného súdu v zmysle čl. 87 ods. 6 Rímskeho štatútu čo znamená, že Európska
únia prejavila vôľu poskytnúť Medzinárodnému trestnému súdu všetky potrebné informácie
a dokumenty pre účely trestného konania, ak o to Medzinárodný trestný súd požiada. To sa netýka
takých dokumentov, ktorých pôvodcom je členský štát Európskej únie a sú utajené. V takom prípade
musí v zmysle čl. 3 Dohody Medzinárodný trestný súd požiadať o sprístupnenie dokumenty daný štát.
Daný štát nemusí dokument zverejniť, ak a) nie je členským štátom Medzinárodného trestného súdu
(s výnimkou, ak by išlo o trestné stíhanie na základe iniciatívy Bezpečnostnej rady OSN v zmysle čl.
13, 15 ter Rímskeho štatútu), čo nie je prípad členských štátov Európskej únie, alebo ak b) dokument
obsahuje informácie, ktorých zverejnenie by ohrozilo národnú bezpečnosť (čl. 72 Rímskeho štatútu).
Avšak Európska únia išla v dohode aj nad rámec toho a chce sa zasadiť o univerzálnu podporu
tohto súdneho orgánu, čím je možné vnímať predovšetkým diplomatické pôsobenie na členov
medzinárodného spoločenstva v záujme kvantitatívneho rozširovania Medzinárodného trestného
súdu a presadzovania efektívneho vykonávania (osobitne procesných) rozhodnutí.
Európska únia sa ďalej zaviazala, že v prípadne ak by Medzinárodný trestný súd chcel stíhať
osobu, ktorá by mala požívať výsady a imunity podľa medzinárodného práva, tak Európska únia
podnikne potrebné kroky, aby odstránila túto procesnú prekážku pozbavením daných výsad a imunít
(čl. 12 Dohody).
Európska únia ponúkla možnosť poskytnúť na základe ďalšej osobitnej dohody bezplatnú
expertnú pomoc, ak by ju Medzinárodný trestný súd potreboval (čl. 13 Dohody), príp. potrebné
školenia sudcov, prokurátorov, administratívy atď. (čl. 15 Dohody) a ak to bude možné, poskytne
prostriedky a služby pre podporu práce Medzinárodného trestného súdu v teréne (čl. 14 Dohody), čo
je aktuálne predovšetkým vo vyšetrovacej fáze trestného konania.

Týmto tak EÚ napĺňa svoju politickú líniu, kde deklaruje, že zásady MTS sú plne v súlade so
zádami EÚ a najzávažnejšie zločiny „sú predmetom záujmu členských štátov, ktorí sú odhodlaní
spolupracovať (...) a ukončiť beztrestnosť ich páchateľov: Council of the European Union (2001a)
‘Common position of 11 June 2001 on the International Criminal Court’. 2001/443/CFSP. Členské
štáty sa politicky zaviazali posilniť svoju spoluprácu v záujme potlačenia zločinov tak, ako sú
definované v RŠ MTS: Council of the European Union (2003a) ‘Council decision of 8 May 2003 on
the investigation and prosecution of genocide, crimes against humanity and war crimes’.
2003/335/JHA.
1
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Zmyslom tejto dohody preto v súhrne je úzka vzájomná spolupráca a dialóg vo veciach, ktoré
predstavujú prienik ich záujmov. S týmto účelom sa zmluvné strany dohodli na primeranom
a pravidelnom kontakte. Dohoda sa týka okrem iného aj účasti na stretnutiach a konferenciách,
výmene informácií, svedeckých výpovediach zamestnancov Európskej únie, spolupráci medzi
Európskou úniou a prokurátorom Medzinárodného trestného súdu. Podpora Medzinárodného
trestného súdu je definovaná ako priorita pre Európsku úniu, ktorá je odhodlaná podporovať jeho
efektívne fungovanie a univerzálnu podporu pre čo najväčšiu možnú účasť medzinárodného
spoločenstva na Rímskom štatúte.
Čo sa týka možnosti Európskej únie prispievať na fungovanie Medzinárodného trestného súdu
v zmysle čl. 116 Rímskeho štatútu, tak ak vychádzame zo správy Rozpočtového a finančného výboru
o svojej činnosti na 32. zasadnutí (2.-7. december 2019), tak celkový rozpočet Medzinárodného
trestného súdu predstavuje približne niečo cez 148 miliónov eur.2 Z tohto rozpočtu 8,16 % predstavuje
príspevok Spojeného kráľovstva.3 Spolu príspevky členských krajín EÚ pred Brexitom predstavovali
52,21 % z celkových príspevkov členských štátov Medzinárodného trestného súdu. Odchodom
Spojeného kráľovstva jeho záväzky voči Medzinárodnému trestnému súdu nie sú dotknuté. Spolu
podiel príspevkov členských krajín Európskej únie do jeho rozpočtu však klesne na 44,05 %, keďže
Spojené kráľovstvo bolo tretím4 najväčším prispievateľom do rozpočtu Medzinárodného trestného
súdu spomedzi štátov Európskej únie.
Dobrovoľný príspevok Európskej únie prostredníctvom Európskej komisie predstavoval v roku
20185 613 903 €. Vzhľadom k tomu, že príspevok Spojeného kráľovstva do rozpočtu Európskej únie
predstavuje približne 11-12 %, tak ak sa pristúpi k pomernému zníženiu celkového rozpočtu EÚ, a to
by sa úmerne premietlo do príspevku poskytovanému Medzinárodnému trestnému súdu, tak by išlo
o úbytok rozpočtu Medzinárodného trestného súdu na úrovni 60-65 000 €, čo je oproti jeho rozpočtu
zabezpečenému jeho členskými štátmi zanedbateľná suma. Vplyv „brexitu“ vo finančnej rovine je tak
len marginálny.
3

ÚČASŤ SPOJENÉHO KRÁĽOSTVA NA FUNGOVANÍ MEDZINÁRODNÉHO TRESTNÉHO
SÚDU

Spojené kráľovstvo je členom Medzinárodného trestného súdu, preto sa na neho vzťahujú
všetky povinnosti v zmysle Rímskeho štatútu, ktorý ratifikovalo 4. októbra 2001. A teda povinnosti ku
ktorým sa Európska únia zaviazala vyššie zmienenou Dohodou sa vzťahujú aj na Spojené kráľovstvo,
a to z titulu jeho členstva. Jeho vystúpenie z Európskej únie nemá vplyv na povinnosť plniť záväzky
v zmysle Rímskeho štatútu.
Medzi tieto povinnosti patrí osobitne a) povinnosť finančne prispievať do rozpočtu
Medzinárodného trestného súdu, kde Spojené kráľovstvo predstavuje štvrtého najväčšieho
prispievateľa,6 a b) všeobecná povinnosť spolupráce v zmysle čl. 86 Rímskeho štatútu,
konkretizovaná vo viacerých ďalších článkoch Rímskeho štatútu.
Táto povinnosť je konkretizovaná napríklad povinnosťou vykonať potrebné úkony na
vykonanie príkazu na zatknutie (čl. 59 ods. 1 Rímskeho štatútu) a na odovzdanie osoby
Medzinárodnému trestnému súdu (čl. 89 Rímskeho štatútu), pričom odovzdanie osoby má prednosť
pred jej extradíciou do iného štátu (čl. 90 ods. 1 a nasl. Rímskeho štatútu), ak by štát musel vyriešiť
súbežnú žiadosť adresovanú mu Medzinárodným trestným súdom a iným štátom. To neplatí, ak
členský štát MTS je už zaviazaný povinnosťou extradície do dožadujúceho sa štátu, v takom prípade
je rozhodnutie nechané na jeho úvahu (čl. 90 ods. 6 Rímskeho štatútu). Ďalej ide o množstvo ďalších
2

International Criminal Court ICC-ASP/18/5. Report of the Committee on Budget and Finance on
the work of its thirty-second session. The Hague, 2-7 December 2019. Dostupné online:
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-18-5-ENG.pdf.
3 Slovensko prispelo sumou 404 885 €.
4 Prvým je Spolková republika Nemecko a druhým je Francúzska republika.
5 Údaj za rok 2019 nie je zverejnený. International Criminal Court ICC-ASP/18/12. Financial
statements of the International Criminal Court for the year ended 31 December 2018. The Hague, 27 December 2019. Dostupné online: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-1812-ENG.pdf
6 Prvým je Japonsko, nasleduje Spolková republika Nemecko a Francúzska republika.
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úkonov spolupráce vymienených v čl. 93 Rímskeho štatútu ako získavanie dôkazov, vykonávanie
niektorých dôkazov alebo akýchkoľvek iných úkonov, ktoré nie sú v rozpore s právnym poriadkom
daného členského štátu MTS a neohrozujú jeho národnú bezpečnosť (čl. 93 ods. 4 RŠ) a sú v záujme
vedenia trestného konania pred MTS. Povinnosti, ktoré Spojenému kráľovstvu vyplynuli z členstva
v MTS sú reflektované v jeho právnom poriadku Zákonom o MTS z roku 2001,7 ktorý prijalo v záujme
splnenia povinnosti zabezpečiť efektívnu spoluprácu s MTS vo svojom vnútroštátnom právnom
poriadku (čl. 88 RŠ). Je v záujme Spojeného kráľovstva prispôsobiť svoj vnútroštátny právny poriadok
tak, aby v ňom bol RŠ plne reflektovaný. Spojené kráľovstvo nemá záujem na tom, aby sa stalo
„bezpečným prístavom“ pre zločincov podľa medzinárodného práva a rovnako sa chce sa vyhnúť i
nutnosti viesť trestné stíhanie na medzinárodnej úrovni pokiaľ sú toho schopné vnútroštátne kráľovské
orgány. Preto sú kráľovské súdy v zmysle Zákona o MTS z roku 2001 povinné stíhať zločiny v zmysle
RŠ a vykladať ich v súlade so Skutkovými podstatami zločinov (Elements of Crimes), čo je (interný)
právny akt prijatý MTS bez právnych účinkov mimo systém MTS (čl. 9 ods. 1 RŠ). 8 Týmto aktom tak
prejavuje Spojené kráľovstvo svoju ochotu viesť v prípade potreby trestné stíhania voči páchateľom
zločinov podľa medzinárodného práva, a tak sa plne podpisuje pod komplementárny charakter MTS.
Spojené kráľovstvo tiež uzatvorilo v r. 2007 s MTS osobitnú dohodu9 v ktorej deklaruje svoju
ochotu vykonať tresty uložené MTS. Spojené kráľovstvo a Konžská demokratická republika sú zatiaľ
jedinými členskými štátmi MTS v ktorých sa trest MTS aj reálne vykonáva (resp. vykonal).
Spojenému kráľovstvu okrem povinností z členstva v MTS vyplývajú aj práva, kde patrí
predovšetkým členstvo v Zhromaždení členských štátov, kde má každý členský štát jedného zástupcu
s jedným hlasom. Dohoda medzi MTS a EÚ bola dohodnutá na dobu neurčitú, avšak s možnosťou
vypovedania. Či vystúpenie z Európskej únie ovplyvní vplyv Spojeného kráľovstva v otázkach
spolupráce MTS a EÚ nie je možné v súčasnosti predpovedať. Podpísanie alebo vypovedanie
Dohody nespadá do kompetencie Zhromaždenia členských štátov, ale do kompetencie Predsedu
MTS, ktorého volia sudcovia a nie zástupcovia členských štátov. Avšak vzhľadom k politicky
proklamovaným dôvodom vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ nevidím dôvod pre ktorý by Spojené
kráľovstvo malo záujem na obmedzení spolupráce MTS a EÚ.
Uvažovať by bolo možné nad zaujatím postoja, ktorý Spojené kráľovstvo malo pred
podpísaním RŠ MTS. V tom čase sa v Spojenom kráľovstve viedla politická diskusia o tom, či je pre
Spojené kráľovstvo vhodné vstúpiť a podporovať takúto medzinárodnú organizáciu. Dôvody boli
prakticky podobné, ako tie, ktoré viedli a dodnes vedú Spojené štáty k odmietaniu MTS. A síce
Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva, ktoré prízvukovalo osobitosti Spojeného kráľovstva ako
svetovej vojenskej mocnosti, kde v ozbrojených konfliktoch sa často lavíruje na hrane dodržania ius
in bello, v čom sa dostalo do konfliktu s Ministerstvom zahraničných vecí, ktoré presadzovalo boj proti
medzinárodnej zločinnosti na multilaterálnej úrovni.10 Tento spor však urovnal vtedajší premiér Blair
v prospech Ministerstva zahraničných vecí a ešte v roku 1998 Spojené kráľovstvo pristúpilo k RŠ
MTS a v roku 2001 ho ratifikovalo. Napokon, aj Francúzsko je v obdobnej pozícii ako Spojené
kráľovstvo, tak v rovine, že predstavuje svetovo aktívnu vojenskú mocnosť, ako aj v rovine politickej,
kde taktiež pred prijatím RŠ MTS bolo skôr zdržanlivé, avšak napokon k RŠ MTS pristúpilo a rovnako
ako Spojené kráľovstvo predstavuje jeho zásadného podporovateľa.

7

International Criminal Court Act 2001: An Act to give effect to the Statute of the International
Criminal Court; to provide for offences under the law of England and Wales and Northern Ireland
corresponding to offences within the jurisdiction of that Court; and for connected purposes. 2001
c.17.
8 CRYER, R. – BEKOU, O.: International Crimes and ICC Cooperation in England and Wales In:
Journal of International Criminal Justice 5 (2007), s. 441-442, 444.
9 ICC. 2011-11-08. Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland and the International Criminal Court on the Enforcement of Sentences Imposed by
the International Criminal Court" Retrieved 2016-07-10. https://www.icccpi.int/NR/rdonlyres/C540B3EF-F3FF-4AD0-93F5-DA85E96B1522/0/ICCPres040107ENG.pdf.
10 GROENLEER, M.: The United States, the European Union, and the International Criminal Court:
Similar values, different interests? In: I•CON (2015), Vol. 13 No. 4, s. 939.
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S odmyslením hlasovania Spojeného kráľovstva v Bezpečnostnej rade v roku 2003, kedy
odkloniac sa od pozície EÚ či ostatných členských krajín EÚ11 hlasovalo na pôde BR OSN12 za
predĺženie procesnej prekážky viesť trestné stíhanie pred MTS (čo je ale napokon jeho právo, ktoré
predpokladá čl. 16 RŠ)13 a pozrieme sa na „tvrdé dáta,“ tak vidíme, že Spojené kráľovstvo je
v praktickej rovine jedným z najväčších podporovateľov MTS. Ako sme videli zo skúmania rozpočtu,
Spojené kráľovstvo patrí finančne medzi najväčších podporovateľov MTS. Zároveň je patrí medzi
štáty, ktoré prejavili ochotu zabezpečiť výkon uložených trestov a stali sa následne aj prvým štátom,
ktorý takýto trest skutočne začal vykonávať.

4

ZÁVER

Zapojenie sa a význam Európskej únie nie je najvýznamnejší tak v zmysle rozpočtu, ako skôr
v rovine politickej, respektíve diplomatickej. V tejto rovine Európska únia bude pokračovať aj naďalej.
Zmenou je len pravdepodobné oslabenie politickej váhy hlasu Európskej únie na medzinárodnej
scéne z dôvodu odchodu významného a vplyvného členského štátu. Očakávať možno zvýšenie
vplyvu Japonska, ktoré už samo o sebe prispieva sumu rovnajúcu sa skoro polovici príspevku
všetkých členských štátov Európskej únie.
Z pohľadu Medzinárodného trestného súdu sa však toho veľa nemení, pretože aj Spojené
kráľovstvo je povinné napomáhať Medzinárodnému trestnému súdu a vystúpenie z Európskej únie
na jeho členstvo v Medzinárodnom trestnom súde nemá vplyv.
Ak nedôjde k zásadnej zmene v zahranično-politickom smerovaní Spojeného kráľovstva, tak
odklonenie sa od jednoznačnej podpory MTS nepredpokladám. Aj avizované politické vyhlásenia sa
vzťahujú a aj vzťahovali na vzťah k EÚ a k imigračným otázkam, nie k MTS a k boju s medzinárodnou
zločinnosťou. Mám zato, že v tejto otázke môžu Spojené kráľovstvo a Európska únia predstavovať
konštruktívnych partnerov.
Na druhej strane už predtým Spojené kráľovstvo sa odklonilo od spoločnej európskej pozície
vo vzťahu k MTS v záujme dobrých vzťahov so Spojenými štátmi. Preto takáto zmena zahraničnopolitického smerovania Spojeného kráľovstva na druhej strane nie je ani vylúčená, keďže politická
pozícia Spojených štátov naďalej nie je naklonená v prospech MTS a pri súčasnom vedení
a aktuálnych prognózach, pravdepodobne nebude naklonená ani v dohľadom časovom horizonte.
Aktuálna situácia spojená s hrozbami USA uvaliť sankcie na sudcov MTS v prípade, ak by trestné
stíhali príslušníkov ich ozbrojených síl14 nám ale ukazuje, že Spojené kráľovstvo zatiaľ nemení svoje
smerovanie, a ostáva podporovateľom MTS, aj keď otvoreným dialógu o reforme MTS.15
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AZOVSKÉ MORE - ZAMRZNUTÝ KONFLIKT?
Ivan Novotný
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The Article deals with the development of the situation in and around the Sea of Azov and
the Kerch Strait and evaluates the current situation and development from the perspective of
international law. The Article also addresses the impact of these aspects on international security.
The article also reflects on the author's last year's contribution on this topic and compares the situation
in Ukraine to other Russia´s forzen conflicts in order to anwser the question posed by the Article and
to draw a potential solution for the legal status of the Sea of Azov.
Abstrakt: Príspevok sa venuje vývoju situácie v a okolí Azovského mora a Kerčského prielivu a
hodnotí aktuálnu situáciu a vývoj z pohľadu medzinárodného práva. Príspevok sa zároveň venuje
vplyvu týchto aspektov na medzinárodnú bezpečnosť. Príspevok reflektuje na minuloročný príspevok
autora na túto tému a komparuje situáciu na Ukrajine s ostatnými ruskými zamrznutými konfliktami za
účelom zodpovedania otázky položenej príspevkom a naznačenia riešenia právneho statusu
Azovského mora.
Key words: Sea of Azov, Law of the Sea, Internal Waters, International Security, Frozen Conflict
Kľúčové slová: Azovské more, Morské právo, Režim prielivu, Medzinárodná bezpečnosť, Zamrznutý
konflikt
ÚVOD
Témou tohtoročného, iste nezvyčajného, online ročníka konferencie Míľniky
v stredoeurópskom priestore 2020 v rámci sekcie medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
je Medzinárodné právo v zmenšenej Európe, a to s akcentom na medzinárodnú bezpečnosť. Téma
je mimoriadne aktuálna a v tomto kontexte na túto tému reflektuje aj tento príspevok. Predmetom
príspevku je situácia v a okolí Azovského mora a Kerčského prielivu. Tejto téme sa autor venoval aj
v minulosti, najmä z pohľadu všeobecných princípov právnych a morského práva. Avšak situácia
v a okolí Azovského mora je nemej zaujímavá aj z pohľadu medzinárodnej bezpečnosti. O to viac aj
v nadväznosti na zmenšenú Európu, teda odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie, keďže
Spojené kráľovstvo patrí jednoznačne k najväčším podporovateľom Ukrajiny a jej územnej celistvosti
v rámci Európskeho bloku.1
Cieľom príspevku je analyzovať situáciu v Azovskom mori a Kerčskom prielive z pohľadu
potenciálneho vytvorenia takzvaného zamrznutého konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom. Zamrznuté
konflikty patria k zahraničnej politike Ruska, ktoré si týmto spôsobom vytvára okolo svojho územia
nárazníkové zóny, či už priamo alebo cez proxy vojny. Je možné považovať Azovské more za ďalší,
nový, zamrznutý konflikt? Aké sú špecifiká a rozdiely v tomto prípade v porovnaní s prípadmi
z minulosti?
Prvá časť príspevku sa pre relevantnosť z pohľadu medzinárodnej bezpečnosti a ďalšej časti
príspevku venuje udalostiam vedúcim k dnešnému stavu, i. e. anexii Krymského polostrova, jeho
následnej okupácii Ruskom a spornému právnemu statusu Azovského mora.
V druhej časti príspevku sú analyzované takzvané nárazníkové zóny, ktoré existujú vo forme
zamrznutých konfliktov v priamom susedstve Ruska. Konkrétne je pozornosť venovaná situácii
1

Napríklad plavba ministra obrany Spojeného kráľovstva na ukrajinskom plavidle v Čiernom mori,
Associated Press: UK defense chief takes Black Sea ride on Ukrainian gunboat, 2018, dostupné
online: https://apnews.com/article/06ce4ccd82de4de1b5a4416d6229890b
1
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v Gruzínsku (Abcházsko a Južné Osetsko), Moldavsku (Podnestersko) a v Arménsku
a Azerbajdžane (Náhorný Karabach).
V tretej časti príspevku sú komparované zamrznuté konflikty z druhej časti práve so situáciou
v Azovskom mori. Snahou je identifikovať spoločné a rozdielne aspekty predmetných situácií
(konfliktov) za účelom možného predpokladania vývoja situácie na Ukrajine a v Azovskom mori.
V závere je v nadväznosti na predošlé časti príspevku sumarizovaná momentálna situácia.
Je tiež ponúknutá odpoveď na hlavnú otázku tohto príspevku, pričom v nadväznosti na túto odpoveď
je načrtnutý predpokladaný postoj Ruska k právnemu statusu Azovského mora a celkovo snaha
Ruska o vyriešenie krízy v Azovskom mori.
KONEXT KONFLIKTU A PROBLEMATIKA PRÁVNEHO STATUSU AZOVSKÉHO MORA
Nevyriešených právnych otázok v prípade Azovského mora a Kerčského prielivu je niekoľko.
Pre pochopenie a zodpovedanie právnych problémov, je nevyhnutné poznať historické pozadie
a okolnosti, ktoré k dnešnej situácii viedli. Nepochybne najdôležitejším zlomom v nedávnej minulosti
bola nelegálna anexia Krymu a následná okupácia západného brehu (polostrova) Kerčského prielivu,
ktoré de facto, zaiste nie de iure, urobila z Ruska jediným subjektom, ktorý má pod kontrolou obe
strany prielivu a teda jediný vstup do Azovského mora.
Kľúčovou otázkou je aplikabilita UNCLOSu. Ukrajina, v súlade s mierovým riešením sporov,
v predmetnej veci iniciovala arbitrážne konanie proti Ruskej federácii, ktoré zabezpečuje Stály
arbitrážny dvor v Haagu.2 Toto arbitrážne konanie je momentálne v začiatočnej písomnej fáze a je
veľmi nepravdepodobné, že sa ukončí v krátkom čase. Podania oboch strán sú dôverné, a preto nie
je možné analyzovať argumenty dotknutých štátov. Ukrajina sa domáha určenia práv ako pobrežnej
krajiny Čierneho mora, Azovského mora a Kerčského prielivu na základe dodatku VII k UNCLOSu.
Rusko jurisdikciu arbitrážneho konania odmieta, keďže UNCLOS neupravuje vo svojej pôsobnosti
vnútorné vody a Dohoda medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou o spolupráci pri využívaní Azovského
mora a Kerčského prielivu z 24. decembra 2003 (ďalej len bilaterálna dohoda z roku 2003)
neobsahuje arbitrážnu doložku.
2

Nelegálna anexia a okupácia Krymu
Na jar 2014 Rusko porušilo teritoriálnu integritu Ukrajiny a v rozpore s medzinárodným
právom anektovalo ukrajinský Krym. Rusko považuje Krym za súčasť Ruskej federácie – Autonómna
republika Krym a Federálne mesto Sevastopol. Medzinárodné spoločenstvo opakovane vyjadrilo, že
vzniknutú situáciu považujú za odporujúcu medzinárodnému právu. Rezolúcie Valného zhromaždenia
OSN 68/262 z 27. marca 2014, 71/205 z 19. decembra 2016 a 72/190 z 19. decembra 2017 vyzývajú
štáty, aby neuznali vzniknutý stav ako fait accompli.3 Z pohľadu problematiky Azovského mora je však
zaujímavejší fakt, že v spomínaných rezolúciách, je Ruské pôsobenie na Kryme označené za
okupáciu, ktorou podľa medzinárodného práva nepochybne je.4 Okrem okupácie polostrova Rusko
okupuje taktiež teritoriálne vody Krymského polostrova v Čiernom mori a Azovskom mori, ktoré
považuje za teritoriálne vody Ruskej federácie.
Na okupovanom území Krymského polostrova, ktorý tvorí západnú stranu Kerčského prielivu
Rusko vybudovalo tzv. Kerčský most, ktorý spojil Krym s pevninskou časťou Ruska bez súhlasu
Ukrajiny.5 Výstavba mostu a kontrola teritoriálnych vôd v Kerčskom prielive skomplikovali prístup lodí
do Azovského mora, vrátane plavby do ukrajinských prístavov, ktoré sa nachádzajú v Azovskom mori
na území pod kontrolou Ukrajiny.
2.1

Spor týkajúci sa určenia práv ako pobrežnej krajiny Čierneho mora, Azovského mora a Kerčského
prielivu, Ukrajina vs. Rusko, 2016, PCA, dostupné online: určenia práv ako pobrežnej krajiny Čierneho
mora, Azovského mora a Kerčského prielivu (navštívené 15. januára 2019)
3 Uznanie Krymu ako súčasti Ruskej federácie uznáva napr. Afganistan, Nikaragua, Severná Kórea
či Sýria
4 KRASKA, J.: The Kerch Strait Incident: Law of the Sea or Law of Naval Warfare, European Journal
of International Law EJIL:Talk!, 2018
5 Ako potvrdil Medzinárodný súdny dvor v roku 2004 vo svojom poradnom posudku v prípade
Právnych následkov výstavby mostu na okupovaných palestínskych územiach, stavba infraštruktúry
trvalej povahy na okupovaných územiach je v rozpore s medzinárodným právom, I.C.J. Reports 2004,
p. 136
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Historické vnútorné vody
Dôležitou spornou otázkou je, či je Azovské more riadnou súčasťou medzinárodných vôd,
a teda sa naň vzťahuje všeobecné medzinárodné právo alebo je spoločným vnútorným morom
Ukrajiny a Ruska.
Počas existencie Sovietskeho zväzu malo Azovské more iba jeden pobrežný štát, práve
Sovietsky zväz. Geografické vlastnosti mora spĺňali kritéria zálivu podľa článku 10 UNCLOSu. 6 Avšak
od roku 1991, keď sa Sovietsky zväz rozpadol a zanikol, je právny status Azovského mora nejasný,
pretože vznikli dva pobrežné štáty – Ukrajina a Rusko.
Otázka ostala otvorená až do roku 2003, kedy došlo k podpísaniu bilaterálnej dohody o
spolupráci pri využívaní Azovského mora a Kerčského prielivu.7 V tejto dohode sa obe strany inter
alia dohodli na tom, že “Azovské more a Kerčský prieliv sú historicky vnútorné vody Ruska
a Ukrajiny.“8
Koncept spoločných či zdieľaných vnútorných vôd medzi dvoma či viacerými štátmi nie je
v medzinárodnom práve ustálený kvôli minimálnej praxi štátov. I keď UNCLOS pozná takzvané
historické zálivy,9 ich režim neupravuje a status je potrebné skúmať v každom prípade osobitne.
Podrobnejšie je táto problematika rozobraná nižšie v časti “režim podľa obyčajového práva.“
2.2

Aplikabilita UNCLOS vs. bilaterálnej dohody z roku 2003
Ukrajina bilaterálnu dohodu z roku 2003 nikdy nevypovedala, no začatím konania na základe
UNCLOSU a stanoviskom Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny z 31. augusta 201810 je jej
odmietnutie konceptu “spoločných vnútorných vôd“ zrejmý.
Ďalším dôležitým argumentom, prečo by bilaterálna dohoda z roku 2003 nemusela byť platná
a teda ani aplikovateľná na určenie právneho statusu Azovského mora je všeobecný princíp právny
pacta tertii. V prípade bilaterálnej dohody z roku 2003 sú upravené práva plavby nielen pre plavidlá
pobrežných štátov, ale je tretích štátov. Pravidlá sú voči tretím štátom reštriktívne voči všeobecnej
úprave v UNCLOSe s čím by podľa medzinárodného práva muselo medzinárodné spoločenstvo,
resp. dotknuté štáty explicitne súhlasiť.11
Taktiež je zrejmé, že bilaterálna dohoda z roku 2003 je porušovaná, pričom porušenia
dosahujú úroveň takzvaného materiálneho porušenia podľa článku 60 Viedenského dohovoru
o zmluvnom práve z roku 1969. To dáva stranám možnosť dohodu vypovedať. Tento krok by však
z praktického hľadiska mal viac nevýhod ako výhod pre obe strany.12
2.3

RUSKÉ NÁRAZNÍKOVÉ ZÓNY
Pre vyhodnotenie otázky položenej v názve tohto článku, i. e. či je Azovské more, a širšie
konflikt na východnej Ukrajine, novým zamrznutým konfliktom v ruskom susedstve je nutné určiť
doterajšie zamrznuté konflikty, známe tiež aj ako nárazníkové zóny. Táto časť sa napriek prevahe
3

UNCLOS, článok 10, ods. 2-5,
Politické okolnosti podpisu dohody boli veľmi vyhrotené, keďže podpis dohody bol podmienkou na
ukončenie krízy na ostrove Tusla v Kerčskom prielive.
8 Bilaterálna dohoda z roku 2003, čl. 1
9 UNCLOS, čl. 10 ods. 6
10 Stanovisko MZV Ukrajiny o jurisdikčnej fáze konania v prípade podľa UNCLOSu o právach
pobrežného štátu v Čiernom mori, Azovskom mori a Kerčskom prielive, 31. august 2018, dostupné
online:
https://mfa.gov.ua/en/press-center/news/66927-zajava-ministerstva-zakordonnih-spravukrajini-shhodo-jurisdikcijnoji-stadiji-provadzhennya-u-spravi-shhodo-prav-priberezhnoji-derzhavi-vchornomu-ta-azovsykomu-mori-ta-u-kerchensykij-protoci-ukrajina-proti-rosijsykoji-federaciji
(navštívené 15.1.2019)
11 Ide o pravidlo podľa medzinárodného obyčajového práva, ktoré je upravené aj vo Viedenskom
dohovore o zmluvnom práve z roku 1969 a je rozobraté v tomto článku nižšie
12 Ukrajina by tak prišla aj o už tak oklieštené práva a oprávnenia podľa bilaterálnej dohody z roku
2003 a stratila by právny titul napríklad na kontrolu ruských lodí v ukrajinských prístavoch. Rusko by
stratilo formálny súhlas druhej strany, že Azovské more je súčasť spoločných vnútorných vôd Ruska
a Ukrajiny.
6
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historických a politických argumentov jednoznačne priamo dotýka aj určenia právneho statusu
Azovského mora, a je preto relevantná.
I keď je možné rôznymi kritériami rozširovať alebo zužovať zoznam zamrznutých konfliktov,
napr. nepriamym podporovaním nedemokratických režimov Ruskom a ich následným udržiavaním
pod ruskou sférou vplyvu (napr. Bielorusko, Sýria, krajiny Strednej Ázie), aplikovaním kritérií času
a neriešiteľnosti boli vybrané nasledujúce tri zamrznuté konflikty. Sú nimi Podnestersko, Abcházsko i
Južné Osetsko a Náhorný Karabach.
Porovnanie jednotlivých zamrznutých konfliktov so situáciou na Ukrajine a v Azovskom mori
je predmetom nasledujúcej časti tohto príspevku, avšak je nutné zdôrazniť pri ich jednotlivej analýze
v tejto časti, že všetky tri konflikty sú dedičstvom zdedeným zo Sovietskeho zväzu. Ruská federácia,
ako právny nástupca Sovietskeho zväzu a jeho dlhoročná hlava štátu Vladimir Putin ešte v roku 2005
označil rozpad Sovietskeho zväzu za „najväčšiu geopolitickú katastrofu storočia“. 13 Toto
medzinárodnopolitické presvedčenie, ovplyvňujúce medzinárodnú bezpečnosť ako takú, je následne
premietnuté do skutočnej ochoty Ruska vyriešiť predmetné konflikty, resp. jeho neochoty.
3.1

Podnestersko

Obrázok č. 1: Mapa
Moldavska s Podnesterskom14
Situácia v Podnestersku, obdobne ako v ostatných predmetných konfliktoch, siaha hlboko
do histórie, do obdobia Ruského impéria. Pre účely tohto článku je však relevantné zamerať sa iba
na najdôležitejšie medzníky. Počas Sovietskeho zväzu bola väčšina územia dnešného Moldavska
Moldavskou autonómnou socialistickou republikou v rámci Sovietskeho zväzu. Po rozpade
Sovietskeho zväzu a slobodných voľbách v roku 1990 sa k moci v Moldavsku dostal krajne pravicový
Ľudový front Moldavska, ktorý ruskú menšinu vo východnom regióne Moldavska diskriminoval
a snažil sa o nanútenie moldavsko-rumunskej kultúry. Táto politika viedla k vyhláseniu nezávislosti
Podnesterskom, spočiatku ako súčasť Sovietskeho zväzu, neskôr ako samostatného štátu. Po
značnom napätí vypukol v na jar roku 1992 ozbrojený konflikt, pričom Podnestersko bolo vojensky
a politicky podporované Ruskom. Ruské ultimátum, že v prípade ak Moldavsko neukončí boje proti
Podnestersku, dôjde k priamej vojenskej intervencii Ruskom, viedlo k dočasnému prímeriu. Napriek
NBC News, Putin: Soviet collapse a 'genuine tragedy', 25. apríl 2005, dostupné online:
https://www.nbcnews.com/id/wbna7632057
14
Wikimedia Commons, 2013, licencia na nekomerčné použitie, dostupné online:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transnistria-map.png
13
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prímeriu sa bývalé sovietske vojská lojálne Moskve sa nestiahli a pôsobia v Podnestersku dodnes.
Po neúspešnej snahe Ruska v roku 2003 o vytvorenie federálneho modelu so silným postavením
proruských subjektov prostredníctvom Kozakovho plánu, Rusko v roku 2006 podporilo referendum
v Podnestersku o pripojení tejto samozvanej republiky k Ruskej Federácii. Napriek jednoznačnej
podpore obyvateľstva bolo referendum neplatné a neuznané. Napriek dlhoročným snahám
Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), je vyriešenie situácie v nedohľadne.
Rusko pravidelne organizuje v oblasti vojenské cvičenia a mierové rozhovory sú kompletne
pozastavené.15 Pretrvávajúca situácia výrazne obmedzuje rozvoj Moldavska.
3.2

Abcházsko a Južné Osetsko

Obrázok č. 2: Mapa Gruzínka s vyznačenými oblasťami Južného Osetska a Abcházska16
Ako bolo spomenuté už vyššie, aj v prípade Abcházska a Južného Osetska situácia
a následný konflikt pramení z historických súvislostí a najmä z rozpadu Sovietskeho zväzu. I keď je
situácia oboch samozvaných republík Abcházka a Južného Osetska rozdielna a majú dôležité
odlišnosti, pre účely tohto článku nie sú rozoberané. Obe územia boli v Sovietskom zväze súčasťou
Gruzínskej sovietskej socialistickej republiky (GSSR) s rôznou formou autonómie. Abcházsko, ako
historické územie požívalo status autonómnej sovietskej socialistickej republiky (AASSR) v rámci
GSSR a Južné Osetsko ako autonómna oblasť v rámci GSSR. Obe entity nesúhlasili po rozpade
Sovietskeho zväzu so začlenením do nezávislého Gruzínska a začiatkom 90. rokov sa odohrali vojny
proti Gruzínsku. V roku 1992 vyhlásilo nezávislosť Južné Osetsko a v roku 1993 Abcházsko. Ich
nezávislosť nebola uznaná žiadnym členom OSN pričom územia boli pod politickou a vojenskou
kontrolou Gruzínka. V roku 2008 vypukol ozbrojený konflikt na jednej strane s Gruzínskom a na strane
druhej s Južným Osetskom, Abcházskom a Ruskom. Gruzínsko konflikt prehralo, gruzínske
ozbrojené sily boli z dotknutých území vytlačené a následne Rusko oficiálne obe samozvané
republiky uznala ako nezávislé štáty, pričom ruské uznanie nenasledovalo medzinárodné
spoločenstvo.17 Napriek výzvam Bezpečnostnej rady OSN na otvorenie dialógu a mierového riešenia
sporu pretrváva v regióne napätie bez črtajúcich sa riešení. De iure pretrvávajúci vojnový stav je

CARNEY, T.: Looking for a Solution Under International Law for the Moldova – Transnistria Conflict,
OpinioJuris, 2020, dostupné online: http://opiniojuris.org/2020/03/17/looking-for-a-solution-underinternational-law-for-the-moldova-transnistria-conflict/
16 Ssolbergj, Wikimedia Commons, 2008, licencia na nekomerčné použitie, dostupné online:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Georgia%2C_Ossetia%2C_Russia_an
d_Abkhazia_%28en%29.svg/1014pxGeorgia%2C_Ossetia%2C_Russia_and_Abkhazia_%28en%29.svg.png
17 Nezávislosť Abchádzska a Južného Osetska uznáva z členov OSN okrem Ruska aj Venezuela,
Nauru, Sýria a Nikaragua.
15
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prekážkou Gruzínska na ďalšiu euroatlantickú integráciu, ktorá má medzi Gruzíncami robustnú
podporu. 18 19
3.3

Náhorný Karabach

Obrázok č. 3: Mapa Náhorného Karabachu20
Ďalším zamrznutým konfliktom v susedstve Ruska a dedičstvom zo Sovietskeho zväzu je
konflikt medzi Arménskom a Azerbajdžanom o región Náhorného Karabachu. Podobne ako pri
ostatných dvoch konfliktoch, ani tu nie je možné zúžiť vznik konfliktu iba na 20. storočie. Práve
naopak, spory o Náhorný Karabach siahajú do ďalekej minulosti Perzskej ríše a Osmanskej ríše
a konfesných vojen medzi kresťanmi a moslimami. Napriek tomu, že konflikt Sovietsky zväz
takpovediac zdedil, situáciu počas zjednotenia Arménska a Azerbajdžanu (vrátane Náhorného
Karabachu) v Sovietskom zväze vyriešil pragmaticky a len dočasne. Predmetné územie obývané
Arménmi bolo administratívne pretransformované na Náhornokarabšskú autonómnu oblasť
v Azerbajdžane v rámci Zakaukazskej socialistickej federatívnej sovietskej republiky, neskôr v rámci
Azerbajdžanskej sovietskej socialistickej republiky. Počas trvania Sovietskeho zväzu klesal podiel
Arménov v Náhornom Karabachu, silnel vplyv Azerbajdžanu, čo malo za následok nespokojnosť
Arménskej populácie a v 80. rokoch aj ozbrojené incidenty. S rozpadom Sovietskeho zväzu rástlo
napätie, ktoré vyvrcholilo vyhlásením nezávislosti Náhornokarabšskej republiky v roku 1991.
Nasledoval otvorený ozbrojený konflikt medzi Arménskom a Azerbajdžanom, ktorý s mohutnou
vojenskou podporou Ruska vyhralo Arménsko. Po neúspešných pokusoch OBSE bolo prímerie
sprostredkované Ruskom v roku 1994, pričom Náhornokarabšská republika sa stala de facto
súčasťou Arménska, pričom jej nezávislosť neuznáva žiaden člen OSN a predmetné územie je
medzinárodným spoločenstvo považované za súčasť Azerbajdžanu. Táto situácia má destabilizačný
dôsledok pre obe krajiny, avšak v poslednom období najmä na chudobnejšie Arménsko, ktoré musí
vynakladať značné materiálne a vojenské náklady na udržanie územia pod svojou kontrolou oproti
petropriemyselnému bohatému Azerbajdžanu. Rovnako tento zamrznutý konflikt pripútava Arménsko
18

GERMAN, T.: Abkhazia and South Ossetia: Collision of Georgian and Russian Interests, Institut
Français des Relations Internationales, 2006, dostupné online: https://www.ifri.org/sites/
default/files/atoms/files/germananglais.pdf
19 MOSASHVILI, G.: Conflict in Abkhazia: Reasons and Solutions, Georgian National University,
2019,
dostupné
online:
https://www.researchgate.net/publication/
334680589_Conflict_in_Abkhazia_Reasons_and_Solutions
20 PANONIAN, Wikimedia Commons, 2012, licencia na nekomerčné použitie, dostupné online:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Republic_of_Artsakh_map.png
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naďalej k Rusku, bez ktorého podpory by o Náhorný Karabach mohlo po prípadnej azerbajdžanskej
ofenzíve prísť.21
POROVNANIE DOTERAJŠÍCH ZAMRZUNTÝCH KONFLIKTOV SO SITUÁCIOU NA
UKRAJINE A V AZOVSKOM MORI
Komparácia jednotlivých konfliktov z predchádzajúcej časti je kľúčová pre získanie odpovede
na otázku položenú týmto príspevkom a zároveň načrtne možné riešenie právneho statusu
Azovského mora.
Spoločnými znakmi jednotlivých konfliktov je ich geografická blízkosť k Rusku, politická
podpora Ruska jednej zo strán a destabilizačný účinok pre dotknuté štáty z pohľadu euroatlantickej
integrácie. Všetky tri konflikty sa odohrávajú buď priamo na hraniciach Ruska (Abcházsko a Južné
Osetsko) alebo v bývalých sovietskych republikách (Podnestersko a Náhorný Karabach). Politická
podpora Ruska jednej zo strán v predmetných konfliktoch je tiež zásadným spoločným znakom, i keď
s miernymi odchýlkami. V prípade konfliktu v Moldavsku a Gruzínsku je podpora Ruska založená na
ochrane ruskej menšiny v Podnestersku, Južnom Osetsku a Abcházsku. V prípade podpory
Arménska je snahou o udržanie vplyvu Ruska v regióne, najmä vo vzťahu k vyváženiu podpory
Turecka Azerbajdžanu, s ktorým Rusko historicky vedie spory o vplyv v rámci regiónu.
Najdôležitejším spoločným znakom je však skutočnosť, že existenciou týchto konfliktov je
znemožnená snaha Moldavska, Gruzínska a Arménska o euroatlantickú integráciu. V prípade
Moldavska je jednoznačne možné túto snahu Ruska odvodiť od spomínaného Kozakovho plánu
v roku 2003, v ktorom by potenciálne snahy centrálnej moldavskej vlády o euroatlantickú integráciu
podliehali súhlasu proruských subjektov. Rovnako aj v prípade nastúpenia proeurópskej koalície
v roku 2019 v Moldavsku Rusko pohrozilo uznaním medzinárodnoprávnej subjektivity Podnesterska
v prípade hlbšej euroatlantickej integrácie. Najväčšie komplikácie z troch konfliktov vyplývajú pre
euroatlantickú integráciu Gruzínska. Gruzínsku, ktorého populácia výrazne podporuje vstup krajiny
do Európskej únie a NATO a je z pomedzi troch dotknutých krajín najintegrovanejšia, pramení
v podstate neprekonateľná prekážka na začlenenie sa do oboch organizácii v prípade statusu quo.
Napriek početný vyhláseniam predstaviteľov NATO a EÚ o pripravenosti vstupu Gruzínska, jeho
okupácia a prítomnosť Ruska v medzinárodne uznaných hraniciach by mohla mať za následok
aktiváciu ustanovení o kolektívnej bezpečnosti, ktoré sú obsiahnuté v zmluvách oboch organizácií. Je
preto možné konštatovať, že do vyriešenia tohto zamrznutého konfliktu sa Gruzínsko nestane členom
EÚ ani NATO. Faktor prekážky v euroatlantickej integrácii (v tomto prípade skôr iba európskej)
z dôvodu zamrznutého konfliktu je aj v prípade Náhorného Karabachu a paradoxne pre spojenca
Ruska Arménsko. Je nepochybné, že bez podpory Ruska by Arménsko oproti Azerbajdžanu
o Náhorný Karabach prišlo. Túto skutočnosť Rusko využilo v rokoch 2012 a 2013, keď zatlačilo na
Arménsko aby nepodpísalo vyrokovanú asociačnú dohodu s EÚ, ktorá by Arménsko začlenilo do
colnej únie a otvorilo cestu pre eurointegráciu. Naopak, v roku 2014 Arménsko podpísalo zmluvu
o vstupe do Euroázijskej únie.22
Rozdielne znaky sú najmä medzi situáciou v Gruzínsku a Moldavsku na jednej strane
a konfliktom v Náhornom Karabachu na strane druhej. V Gruzínsku a Moldavsku sa separatistické
entity snažili o zotrvanie v Sovietskom zväze, pričom Náhornokarabšská republika takúto snahu
nemala a nemá, a jej úmyslom nebolo ostať v Sovietskom zväze (alebo pričleniť sa k Rusku) ale bolo
a je úmyslom stať sa súčasťou Arménska, čo napokon potvrdzuje aj samotné Arménsko neuznaním
medzinárodnoprávnej subjektivity Náhornokarabšskej republiky. Ďalšou odlišnosťou je, že v konflikte
v Gruzínsku a Moldavsku je Rusko priamo vojensky angažované, avšak v prípade Náhorného
Karabachu ide podporu prostredníctvom Arménska a Rusko oficiálne podporuje Arménsko iba
predajom zbraní.23
4

21

MELNYK, A. Y.: Nagorny-Karabakh, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2013,
dostupné
online:
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law9780199231690-e2073?prd=EPIL
22 LACHERT, J.: Post-Soviet Frozen Conflicts: A Challenge for European Security, Warsaw Institute,
2019, dostupné online: https://warsawinstitute.org/post-soviet-frozen-conflicts-challenge-europeansecurity/
23 ibid.
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V nadväznosti na vyššie uvedené je možné vykonať komparáciu spoločných a odlišných
znakov predmetných konfliktov s konfliktom na Ukrajine a situáciou v Azovskom mori. Ukrajinský
konflikt má rovnaké spoločné znaky ako ostatné konflikty vyššie - geografická blízkosť k Rusku,
politická podpora Ruska jednej zo strán a najmä destabilizačný účinok pre dotknuté štáty z pohľadu
euroatlantickej integrácie. Odlišnosťou oproti všetkým konfliktom je angažovanosť Ruska do konfliktu
na východnej Ukrajine. Rusko totiž nepriznáva priamu vojenskú prítomnosť ako v prípade
Podnesterka alebo Južného Osetska a Abcházka a zároveň východoukrajinské samozvané republiky
nemožno prirovnať k Arménsku, ktoré Rusko v konflikte Náhorný Karabach podporuje. V tomto
prípade o proxy vojnu prostredníctvom východoukrajinských separatistov, pričom Rusko sa oficiálne
do konfliktu zapája iba prostredníctvom Minskej skupiny OBSE. 24 V prípade incidentov v Azovskom
mori v nadväznosti na anexiu Krymu a Kerčský incident je Rusko samozrejme zapojené priamo,
nezakryte a situácia sa najbližšie podobá situácii v Gruzínsku. Ako bolo vyššie spomenuté,
najvýraznejší spoločný znak

Obrázok č. 4: Mapa Čierneho mora s Azovským morom25
všetkých konfliktov je vytvorenie prekážky v euroatlantickej integrácii. V prípade Ukrajiny je
podobnosť s Arménskom s tým rozdielom, že pri Arménsku sa Rusku podarilo podpísanie asociačnej
dohody s EÚ zvrátiť. V prípade Ukrajiny pri pokuse Ruska o zvrátenie podpísania asociačnej dohody
v roku 2013 táto snaha vyvolala masívne protesty známe ako Euromaidan, ktoré vyvrcholili v revolúcii
v roku 2014. Po porevolučnom podpise asociačnej dohody nasledovala priama reakcia Ruska –
anexia Krymského polostrova a vypuknutie vojenského konfliktu na východe Ukrajiny. Obdobne ako
v prípade Gruzínska je stav, kedy je časť ukrajinských medzinárodne uznaných hraníc okupovaná
(Krym) a v rámci územia prebieha ozbrojený konflikt (východná Ukrajina) je ďalšia integrácia
v podobe členstva Ukrajiny v EÚ a NATO nemožná.
ZÁVER
V prvej substantívnej časti príspevku bola pozornosť venovaná právnemu statusu
Azovského mora, kde boli načrtnuté základné možnosti jeho riešenia. Následne v ďalšej časti
príspevku boli analyzované doterajšie zamrznuté konflikty v susedstve Ruska za účelom
zodpovedania otázky položenej článkom, či je Ukrajina nový zamrznutý konflikt Ruska. Zároveň
porovnanie konfliktov malo naznačiť vývoj v riešení právneho statusu Azovského mora.
Možno konštatovať, že odpoveď na otázku príspevku ako aj odhad ďalšieho vývoja právneho
statusu Azovského mora sa podarilo určiť. Je jednoznačné, že situácia na Ukrajine – anexia
3

24

MASTERS, J.: Ukraine: Conflict at the Crossroads of Europe and Russia, Concil on Foreign
Relations, 2020, dostupné online: https://www.cfr.org/backgrounder/ukraine-conflict-crossroadseurope-and-russia
25 Tentotwo, Howeard, Wikimedia Commons, 2012, licencia na nekomerčné použitie, dostupné online:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Relief_map_of_the_Black_Sea.svg/79
8px-Relief_map_of_the_Black_Sea.svg.png
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Krymského polostrova, ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny a situácia v Azovskom mori – kopíruje
vzorec správania Ruska vo vzťahu k doterajším zamrznutým konfliktom v Podnestersku, Južnom
Osetsku, Abcházsku a Náhornom Karabachu. Napriek tomu, že zatiaľ o „zamrznutom“ konflikte
nemožno hovoriť z dôvodu krátkosti času, je viac než pravdepodobné, že s ubiehajúcimi rokmi sa
situácia do „zamrznutého“ konfliktu nakoniec vyvinie, keďže vytvára dlhodobú prekážku
euroatlantickej integrácie Ukrajiny, čo je hlavný dôvodom všetkých zamrznutých konfliktov Ruska.
Rovnako tak je možné konštatovať, ako sa bude vyvíjať právny status Azovského mora.
Záverom je, že Rusko nebude mať záujem vyriešiť status ani podľa Bilaterálnej dohody z roku 2003
ani podľa UNCLOSu. Napriek možným budúcim snahám Ruska o konštruktívne riešenie, je možné
usúdiť, že na základe doterajšieho vzorca konania nebude skutočným záujmom Ruska vyriešenie
právneho statusu Azovského mora, ale zachovanie nejasného statusu quo.
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KYBERPRIESTOR – „NOVÝ DOMOV MYSLE“ ALEBO ŠACHOVÉ
POLE?1
Sandra Sakolciová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: How do we define cyberspace? Why is a binding international legal definition still missing?
What is the correlation between the absence of such definition and the forming, but not yet established
international law on cyberspace? This article does not aim to provide a definite answer, but rather
hints on the challenges or potential stalemates and sets them in a bigger picture in order to better
understand the current situation.
Abstrakt: Ako definujeme kyberpriestor? Prečo dodnes neexistuje záväzná legálna definícia na
medzinárodnej úrovni? Aká je súvislosť medzi absenciou takejto definície a formujúcim sa, avšak ešte
nesformovaným medzinárodným právom kyberpriestoru? Cieľom tohto článku nie je poskytnúť
definitívnu odpoveď, ale skôr poukázať na existujúce výzvy a potenciálne dôvody a zasadiť ich do
kontextu, aby sme tak videli situáciu zo širšej perspektívy a vedeli ju lepšie pochopiť.
Key words: cyberspace, international law, cybersecurity, internet, cyber-law, sovereignty
Kľúčové slová: kyberpriestor, medzinárodné právo, kybernetická bezpečnosť, internet, kybernetické
právo, suverenita
ÚVOD
Kybernetický priestor alebo skrátene kyberpriestor, sa stáva čoraz dostupnejším pre ľudí po
celom svete. Vďaka technologickému rozvoju sa veľká časť aktivít presúva práve do tohto virtuálneho
prostredia, ktoré uľahčuje a podnecuje obchod a výmenu informácií. Okrem benefitov však so sebou
prináša aj nové hrozby a poskytuje možnosti pre rozmach informačnej kriminality. Spadá sem
napríklad kybernetická špionáž, hackerstvo, prejavy extrémizmu, či kyberterorizmus. 2 Ide o hrozby,
ktoré podobne ako problematika ochrany životného prostredia, či boj s pandémiou alebo terorizmom,
presahujú hranice jednotlivých štátov.
Za najefektívnejšiu reakciu na globálne problémy možno považovať koordinovaný postup
štátov, jednotné pravidlá a spoločné ciele medzinárodného spoločenstva. Nástrojom implementácie
uvedeného prístupu je práve medzinárodné právo. Už dlhodobo prebiehajú dialógy a negociácie na
celosvetovej i regionálnej úrovni ohľadom regulácie kyberpriestoru, avšak zatiaľ neexistuje efektívny
právny režim podobný právnemu režimu morí. Tento článok sa zaoberá tým, čo vlastne znamená
samotný pojem kyberpriestor, prečo dodnes neexistuje jednotná definícia kyberpriestoru a naznačuje
súvislosť neexistencie takejto definície s celkovým prístupom štátov ku medzinárodnému kyberprávu.
1

REGULOVAŤ ČI NEREGULOVAŤ?
Myšlienka, že kyberpriestor je potrebné regulovať na medzinárodnej úrovni, vznikla už pred
viac ako dvadsiatimi rokmi. Štáty, akademici a právni experti už od roku 1996 navrhujú rôzne prístupy
2

Článok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0579/20 "Ozbrojené konflikty a kybernetické
hrozby - výzvy pre medzinárodné právo 21. storočia."
2 VALUCH, J.: Kybernetické hrozby a medzinárodná bezpečnosť. In: Výzvy práva v kyberpriestore.
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015. Dostupné online:
https://lawconference.sk/bpf/sprava/files/zborniky/7.%20sekcia.pdf, s. 938.
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k medzinárodnému právu aplikovateľnému na kyberpriestor.3 Vzhľadom na charakter kyberpriestoru,
ktorý je často vyznačovaný najmä tým, že v ňom neexistujú hranice, sú úvahy a snaha vytvoriť
spoločné pravidlá pre jeho reguláciu, prirodzeným krokom.
Názory spomínaných aktérov ako aj ohlasy v spoločnosti sa však niekedy líšili už v základnej
otázke, a to, či vôbec zasahovať do kyberpriestoru a podrobovať ho zákonom. Najznámejším
zástancom ponímania kyberpriestoru ako priestoru, do ktorého vlády nemajú zasahovať, je John
Perry Barlow a jeho veľmi často citovaná „Deklarácia nezávislosti Kyberpriestoru“ z roku 1996,
v ktorej vyzdvihuje vlastnosti tohto špecifického priestoru a odsudzuje akýkoľvek zásah do slobody,
ktorú poskytuje:
„Vlády priemyselného sveta, unavení obri z mäsa a ocele, pochádzam z Kyberpriestoru, nového
domova mysle. V mene budúcnosti vás žiadam, aby ste nás nechali na pokoji. Nie ste medzi nami
vítaní. Tam, kde sa zhromažďujeme, nemáte suverenitu.
Nemáme žiadnu volenú vládu ani ju pravdepodobne nebudeme mať, takže sa obraciam na vás bez
väčšej autority, ako je tá, s ktorou sloboda sama vždy hovorí... Nemáte žiadne morálne právo vládnuť
nám, ani nemáte žiadne metódy vymáhania...
Vaše právne koncepty týkajúce sa vlastníctva, vyjadrenia, identity, pohybu a kontextu sa na nás
nevzťahujú. Všetky sú založené na hmote a tu nie je žiadna hmota.“4
Vo svete však prevažuje názor odlišný od toho, čo deklaruje Barlow, a síce, že kyberpriestor
by nemal ostať vákuom bez pravidiel, kde každý môže hovoriť a robiť to, čo chce. Hlavnou otázkou
nie je to, či regulovať kyberpriestor, ale skôr ako ho regulovať. Existuje pluralita názorov ohľadom
toho, aký prístup zvoliť. Nezhoda panuje napríklad v tom, či vytvoriť nové pravidlá, ktoré by
zohľadňovali špecifickosť kyberpriestoru (napríklad Dan L. Burk) alebo je lepšie aplikovať zaužívané
právne princípy. Jedným z prvých známych predstaviteľov druhého uvedeného prístupu je americký
sudca Frank Easterbrook, ktorý tvrdil, že vznik „kyberpráva“ ako novej právnej oblasti by bolo ako
vytvorenie „konského práva“. Kone sa predávajú, kupujú, kradnú, spôsobujú zranenia a podobne, no
na všetky tieto situácie je možné aplikovať všeobecné pravidlá klasických právnych odvetví. 5
Je pravdou, že právne predpisy, najmä pokiaľ ide o medzinárodné dohovory, sa považujú za
živé nástroje, ktoré sú schopné reagovať na rôzne zmeny, vrátane rozvoja technológií. Vhodnosť
tohto prístupu sa však nejaví ako adekvátna na jeho absolútne uplatňovanie a v niektorých situáciách
sa tento prístup zdá byť neprirodzený, či dokonca nemožný. Výstižný príklad uviedol Berman vo
svojom diele o práve, spoločnosti a kyberpriestore6, z ktorého je zrejmé, že oba prístupy sú správne,
no ich aplikácia závisí od konkrétneho právneho problému. Príklad sa týka defamácie (ohovárania),
ktorá sa vo všeobecnosti chápe ako nepravdivé tvrdenie o určitej osobe alebo osobách
s nepriaznivými následkami na ich povesti. Pokiaľ ide o zodpovednosť osoby, ktorá takéto tvrdenie
uviedla na internete, možno v zásade aplikovať rovnaké ustanovenia, ako keby toto tvrdenie bolo
zverejnené v tlačenej podobe. Zložitejšia otázka nastáva pri zodpovednosti internetového
poskytovateľa služieb, ktorým je ako sociálna sieť, tak internetový vyhľadávač, či poskytovateľ cloudu. Tu je potrebné odlišovať, o aký typ poskytovateľa ide a do akej miery je zodpovedný za obsah
tretích strán. V takýchto situáciách je, aj z dôvodu právnej istoty, zmysluplné prijať nový právny
predpis.
V súčasnosti funguje právny režim kyberpriestoru podobne ako sme načrtli v príklade
s defamáciou. Vo všeobecnosti sa aplikujú princípy tradičného medzinárodného práva, ako napríklad
3

ADONIS, A. A.: International Law on Cyber Security in the Age of Digital Sovereignty, 2020.
Dostupné online: https://www.e-ir.info/2020/03/14/international-law-on-cyber-security-in-the-age-ofdigital-sovereignty/.
4 Voľný preklad úryvkov z originálneho znenia v anglickom jazyku, ktoré je dostupné online:
https://www.eff.org/cyberspace-independence.
5 BERMAN, P.: Law and Society Approaches to Cyberspace. Ashgatte Publishing, 2007. Dostupné
online:https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1085&context=faculty_publication
s, s. 14.
6 Ibid.
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štátna suverenita alebo riešenie sporov mierovou cestou 7, ale existujú aj špeciálne pravidlá
vzťahujúce sa priamo na kyberpriestor, ako napríklad Dohovor proti počítačovej kriminalite, prijatý
Radou Európy. Záväzných právnych nástrojov však na medzinárodnej úrovni existuje pomerne málo
a hoci nemožno hovoriť o právnom vákuu, v tomto prípade nemožno hovoriť ani o existencii
jednotného efektívneho medzinárodného režimu vzťahujúceho sa na kybernetický priestor 8, ako je to
napríklad v prípade právneho režimu morí.
DEFINÍCIA KYBERPRIESTORU
Ak hovoríme o medzinárodnom práve kyberpriestoru, vynára sa nám otázka, čo je to samotný
kyberpriestor a ako ho definujeme.
Vznik pojmu „kyberpriestor“ je pripisovaný sci-fi autorovi Williamovi Gibsonovi, ktorý ho použil
vo svojom príbehu Burning Chrome, hoci spopularizoval sa až vďaka jeho knihe s názvom
Neuromancer. Ako spisovateľ poskytol pre kyberpriestor nasledovnú poetickú definíciu:
3

„Konsensuálna halucinácia každý deň okúsená miliardami oprávnených operátorov všetkých
národov, deťmi, ktoré sa učia základy matematiky. Grafická reprezentácia dát abstrahovaných z bánk
všetkých počítačov ľudského systému. Nedomysliteľná komplexnosť. Línie svetla zoradené v
nepriestore mysli, zhluky a súhvezdia dát. Ako svetlá mesta, …“9
Pojem kyberpriestor použil Gibson už v roku 1982. Odvtedy pribudlo množstvo rôznych
všeobecných, ale aj právnych definícií, dostupných v právnických slovníkoch10, v judikatúre11, či
v zákonoch. Na Slovensku definuje kybernetický priestor § 3 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako „globálny dynamický otvorený systém
sietí a informačných systémov, ktorý tvoria aktivované prvky kybernetického priestoru, osoby
vykonávajúce aktivity v tomto systéme a vzťahy a interakcie medzi nimi“. Iné definície zvyčajne
charakterizujú kyberpriestor ako priestor bez hraníc, prípadne sa v literatúre dáva do porovnania
s internetom.
Existuje mnoho článkov a akademických prác, ktoré idú ešte hlbšie a zaoberajú sa tým, čo
znamenajú samostatne slová „kyber“ a „priestor“. Autori sa dokonca rozchádzajú v názore, či
kyberpriestor vôbec spĺňa aspekty priestoru alebo či sú priestorom iba niektoré jeho časti.
Nejednotnosť sa prejavuje aj v porovnaní kyberpriestoru s internetom. Zatiaľ čo niektorí tieto dva

Valné zhromaždenie OSN: “Group of Governmental Experts on Developments in the Field of
Information and Telecommunications in the Context of International Security,” zo dňa 24. júna 2013.
Dostupné online: https://www.unidir.org/files/medias/pdfs/developments-in-the-field-of-informationand-telecommunications-in-the-context-of-international-security-2012-2013-a-68-98-eng-0-518.pdf,
s. 8.
8 ADONIS, A. A.: International Law on Cyber Security in the Age of Digital Sovereignty, 2020.
Dostupné online: https://www.e-ir.info/2020/03/14/international-law-on-cyber-security-in-the-age-ofdigital-sovereignty/.
9 Wikipédia: Kyberpriestor. Dostupné online: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyberpriestor.
10 Najznámejší právnický slovník Black’s Law Dictionary obsahuje nasledovnú definíciu: „The realm
where computer communications and simulations are used on the internet. It is like the human psyche
translated to the internet. The objects are not physical and made up of data manipulation. The term
was started by William Gibson in 1982.“ (Dostupné online: https://thelawdictionary.org/cyberspace/).
11 Najvyšší súd Austrálie stotožnil kyberpriestor s internetom, ktorý definoval nasledovne: „The
Internet is essentially a decentralised, self-maintained telecommunications network. It is made up of
inter-linking small networks from all parts of the world. It is ubiquitous, borderless, global and ambient
in its nature. Hence the term "cyberspace". This is a word that recognises that the interrelationships
created by the Internet exist outside conventional geographic boundaries and comprise a single
interconnected body of data, potentially amounting to a single body of knowledge.“ (rozsudok Dow
Jones and Company Inc v Gutnick [2002] HCA 56; 210 CLR 575; 194 ALR 433; 77 ALJR 255, 10
December
2002.
Dostupné
online:
http://www8.austlii.edu.au/cgibin/viewdoc/au/cases/cth/HCA/2002/56.html).
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pojmy stotožňujú, iní považujú kyberpriestor za niečo viac12. Napriek tomu, že definícií kyberpriestoru
existuje veľa, na medzinárodnej úrovni jednotná definícia dodnes neexistuje, a to ani na úrovni
Európskej únie.
Zdalo by sa, že vymedzenie pojmu kyberpriestor na medzinárodnej úrovni nie je potrebné.
Napokon, definície nie sú vždy nevyhnutné a existuje riziko, že budú buď príliš úzke alebo príliš široké.
Nejde však iba o samotnú definíciu. Schopnosť zhodnúť sa na spoločnej definícii totiž často súvisí aj
s celkovým prístupom k danej problematike a s tým, prečo absentuje právny rámec regulujúci
kyberpriestor na medzinárodnej úrovni. Inak povedané, dosiahnuť dohodu pokiaľ ide o základné
princípy napriek vôli, je extrémne náročné v prípade absencie jednotne chápaných konceptov
samotného kyberpriestoru či kyberbezpečnosti a ich zakotvenia. Terminológia sa totiž v jednotlivých
krajinách, ako napríklad Veľká Británia, USA, Rusko alebo Čína nezhoduje a priamy preklad
z originálneho jazyka iba dáva dojem vzájomného porozumenia, zatiaľ čo všetky definície sa vzťahujú
na úplne iný koncept.13
Autori Giles a Hagestad II vo svojom článku skúmajú a porovnávajú kyberdefinície v čínskom,
ruskom a anglickom jazyku. Z ich výskumu vyplýva, že napríklad samotný pojem kyberpriestor sa
v Rusku a Číne používa v podstate iba pri prekladoch cudzích textov alebo odkazoch na prístup iných
štátov. Ruský pojem киберпространство, kiberprostranstvo a čínsky termín 網絡 空間, Wǎngluò
kōngjiān, sú iba podmnožinou „informačného priestoru“, zatiaľ čo v západnom svete sa kyberpriestor
posudzuje skôr ako samostatná doména. Najbližšie anglickému pojmu „cyberspace“ je čínske slovo
虛擬 主機, Xūnǐ zhǔjī, ktoré by sa dalo jednoducho preložiť ako virtuálny hostiteľ – t. j. vzťahuje sa na
potrebné komponenty na pripojenie stroja k sieti pre konkrétne účely komunikácie prostredníctvom
protokolov, ako je HTML, e-mail a podobne.14
4

SURFOVANIE IBA VO VLASTNOM MORI?
Na tvorbe noriem medzinárodného kybernetického práva sa podieľa množstvo aktérov, medzi
ktorých patria štáty, medzinárodné organizácie (najmä Organizácia spojených národov, ale aj
regionálne a špecializované medzinárodné organizácie ako napríklad Shanghai Cooperation
Organization) a tiež akademici a odborníci, ktorí síce prijímajú právne nezáväzné, avšak významné
pravidlá, medzi ktoré patrí napríklad Tallinský manuál.15 Medzi týmito početnými aktérmi sa však
doposiaľ nenašiel žiaden, ktorému by sa podarilo zjednotiť celkový proces tvorby právne záväzných
noriem medzinárodného kyberpráva.16
Aktuálny vývoj regulácie kyberpriestoru sa podobá procesu prijímania regulácie iného
problematického priestoru, ktorým je more. More malo tiež svojho Barlow-a, ktorým bol na prelome
16. a 17. storočia svetoznámy Hugo Grotius. Vo svojom diele Mare Liberum presadzoval slobodu
morí a tvrdil, že more si nemôže nikto privlastniť.17 Medzi štátmi však bola vôľa regulovať moria a po
dlhoročnom procese boli v roku 1958 prijaté ženevské dohovory o morskom práve, ktoré vytvorili
medzinárodný režim vzťahujúci sa na moria. Napriek tomu, že aj more aj kyberpriestor sa považujú
za priestor sui generis, sú medzi nimi zásadné rozdiely. Tým najvýraznejším je to, že kyberpriestor
funguje vo virtuálnej rovine so širokou paletou aktérov a per se nemá žiadne teritórium či hranice.18

Napríklad LESSIG, L.: Code : version 2.0. New York : Member of the Perseus Books Group, 2006,
410 s., ISBN 0465039146.
13 GILES, K. et HAGESTAD II, W.: Divided by a Common Language: Cyber Definitions in Chinese,
Russian
and
English.
Dostupné
online:
http://www.conflictstudies.org.uk/files/
Cyber_Common_Language.pdf.
14 Ibid.
15 XINMIN, M.: Key Issues and Future Development of International Cyberspace Law. In: China
Quarterly of International Strategic Studies, Vol. 2, č. 1, 2016, s. 124.
16 Ibid, s. 120-124.
17 WILSON, E.: Mare Liberum and Opinio Iuris: A Groation Reading of the North Sea Continental Shelf
Cases. In: Monash University Law Review, Vol. 28, č. 2, 2002. Dostupné online:
http://www.austlii.edu.au/au/journals/MonashULawRw/2002/13.pdf, s. 307.
18 VALUCH, J.: Kybernetické hrozby a medzinárodná bezpečnosť. In: Výzvy práva v kyberprostore.
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015, s. 937-947.
Dostupné online: https://lawconference.sk/bpf/sprava/files/zborniky/7.%20sekcia.pdf, s. 938.
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Neistotu ohľadom ďalšieho vývoja medzinárodného kybernetického práva umocňuje aj
koncept tzv. digitálnej suverenity. Tento koncept presadzujú predovšetkým Čína a Rusko s cieľom
ochrániť svoje národné záujmy a z tohto dôvodu požadujú väčšiu kontrolu nad „svojim“
kyberpriestorom. Európska únia taktiež prehodnocuje svoj prístup k regulácii kyberpriestoru, aby tak
zabránila vzniku monopolom a podporila inovácie na trhu. Ide najmä o reakciu na stále rastúci vplyv
internetových gigantov GAFA (Google-Apple-Facebook-Amazon).19
V prípade presadenia digitálnej suverenity by tak bol kyberpriestor regulovaný štátmi
samostatne, na teritoriálnej báze. Znamenalo by to prehodnotenie charakteristiky internetu ako „sieti
sietí“? Stratil by kyberpriestor svoju základnú vlastnosť „priestor bez hraníc“, obsiahnutú v mnohých
definíciách? Príblížil by sa kyberpriestor moru, na ktorom sa dá surfovať iba vo vymedzených
priestoroch? Všetky tieto otázky pramenia zo základnej otázky: čo je to kyberpriestor?
ZÁVER
Nie je sporné, že kyberpriestor je veľmi špecifický a prináša so sebou úplne nové výzvy
a problémy. Presúva sa tam odohrávanie nielen súkromných, ale i medzinárodných konfliktov.
Vznikajú úplne nové formy trestných činov a nevídané možnosti pre rozmach terorizmu. Barlow-ova
predstava o kyberpriestore ako o bezzásahovom priestore slobody je už dnes fikciou a hoci ho
naďalej v západnom svete vnímame ako otvorený priestor, kde je možné pod rúškom anonymity
realizovať akékoľvek svoje predstavy, vlády Európy i celého sveta ho majú v zornom poli a snažia sa
svoj vplyv preniesť aj do tohto priestoru, a tak eliminovať jeho negatívne účinky.
Predstava, akým spôsobom a do akej miery kyberpriestor regulovať však ostáva nezjednotená.
Napriek množstvu aktérov, ktorí do procesu tvorby medzinárodného práva vstupujú, sa nenašiel
žiaden, ktorému by sa podarilo zjednotiť celý tento proces, pričom zrak sa obracia najčastejšie na
Organizáciu spojených národov ako jedinú skutočne globálnu organizáciu na svete.
Jedným z dôvodov absencie efektívneho medzinárodného režimu kyberpriestoru je nejednotný
prístup k samotnému ponímaniu kyberpriestoru. Napriek zdanlivo všeobecnej zhode, pri hlbšom
skúmaní terminológie v jednotlivých jurisdikciách zistíme, že to, čo znamená kyberpriestor alebo aj
iné koncepty ako kybernetická bezpečnosť, v jednej krajine, môže znamenať niečo úplne iné v inej
krajine. Z tohto dôvodu sa zdanlivý formalizmus, ako je vymedzenie pojmov, môže stať základným
predpokladom pre pokrok v procese tvorby medzinárodných pravidiel, ktoré umožnia efektívnejší boj
proti kybernetickým hrozbám a poskytnú ochranu nielen jednému štátu, ale celému medzinárodnému
spoločenstvu.20
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JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V CILVILNÝCH A
OBCHODNOPRÁVNYCH VECIACH - APLIKÁCIA NA EXTRA
ÚNIJNÉ VZŤAHY
Dominika Gornaľová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: This article analyses judicial cooperation in civil and commercial matters in relation to
selected non-EU member states. At the same time, the article focuses on the Hague Convention on
the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters as a potential starting
point for the regulation of the recognition and enforcement of judgments between the Member States
of the European Union and non-member states.
Abstrakt: Príspevok analyzuje justičnú spoluprácu v civilných a obchodnoprávnych veciach vo
vzťahu k vybraným štátom, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie. Zároveň sa v príspevku
zameriavame na Haagsky dohovor o uznávaní a výkone cudzích rozhodnutí v občianskoprávnych a
obchodných veciach ako potencionálne východisko úpravy uznávania a výkonu rozhodnutí medzi
členskými štátmi Európskej únie a nečlenskými štátmi.

Key words: judicial cooperation in civil matters, regulation Brussel I bis, European union, extra EU
relations
Kľúčové slová: justičná spolupráca v civilných veciach, nariadenie Brusel I bis, Európska únia, extra
únijné vzťahy,
ÚVOD
Dnes si občania Európskej únie, najmä tí mladší, nevedia predstaviť život bez tzv. 4 slobôd,
t.j. slobody pohybu osôb, voľného pohybu tovaru, služieb a kapitálu. Tieto slobody sa stali jej
neodmysliteľnou súčasťou, a s ich rastúcim využívaním, dochádza k vzniku sporov obsahujúcich
cudzí prvok. Európska únia vytvorila jeden z najväčších vnútorných trhov vôbec, pričom pri jeho
fungovaní bolo a stále je nevyhnutné vysporiadať sa s rôznymi prekážkami.
Od prijatia Amsterdamskej Zmluvy1, zastáva problematika justičnej spolupráce v civilných
veciach významné miesto v európskej legislatíve. Dnes predstavuje jeden zo základných stavebných
kameňov Európskej únie2 a môžeme konštatovať, že jej existencia sa spája s bezprecedentným
a dynamickým vývojom všetkých jej pod kategórii. Či už išlo o vzájomné uznávanie a výkon
rozhodnutí3, cezhraničné doručovanie súdnych a mimosúdnych rozhodnutí4 alebo napríklad
spoluprácu v oblasti rozvíjania alternatívnych metód riešenia sporov, na úrovni Európskej únie došlo
k prijatiu viacerých unifikačných nástrojov s jasným cieľom: a to podporiť justičnú spoluprácu
v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach.
1

Prijatá 2. októbra 1997, vstúpila do platnosti 1.mája 1999
Justičná spolupráca v občianskych veciach je definovaná v článku 81 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie.
3 V tejto oblasti došlo k úprave napríklad v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a
obchodných veciach
4 V tejto oblasti došlo k úprave napríklad v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1393/2007
z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných
veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000
1

2
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Spolu bolo na základe článku 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prijatých 18 nariadení,
ktoré vytvorili právny rámec pre riešenie sporov s cudzím prvkom. Rola justičnej spolupráce
v civilných veciach v rámci Európskej únie je tak nepopierateľná. Avšak so stále zvyšujúcou sa mierou
globalizácie je potrebné venovať sa aj problematike justičnej spolupráce v civilných
a obchodnoprávnych veciach, konkrétne aj oblasti, keď pri vzniku súkromnoprávnych vzťahov
s cudzím prvkom dochádza k stretu právneho poriadku členského a nečlenského štátu Európskej
únie, a to buď z dôvodu ich geografickej polohy, z ekonomických alebo politických dôvodov. S tým je
spojená aj potreba posilnenia justičnej spolupráce. V rámci tohto príspevku sme sa zamerali najmä
na analýzu aktuálnej úpravy v oblasti uznávania a výkonu rozhodnutí vo vzťahu k vybraným štátom,
konkrétne k Švajčiarsku, Nórsku, Islandu, Veľkej Británii po Brexite ako aj k Ukrajine a bývalým
štátom Juhoslávie, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie. Tento výpočet však nie je taxatívny
a v praxi dochádza k potrebe posilnenia vzájomnej spolupráce v oblasti justičnej spolupráce
v civilných veciach aj s ďalšími štátmi, napríklad s Dánskom, ktorému sa však na účely tohto
príspevku venovať nebudeme.
Cieľom tohto príspevku je posúdiť, či je potrebné posilniť justičnú spoluprácu v civilných
a obchodnoprávnych veciach s tretími štátmi a zároveň poskytnúť alebo navrhnúť potencionálny
nástroj, ktorým by k posilneniu justičnej spolupráce mohlo dôjsť.
JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA VO VZŤAHU K TRETÍM ŠTÁTOM
Otázka justičnej spolupráce v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
a nečlenskými, tretími štátmi je predmetom mnohých bilaterálnych a/alebo multilaterálnych
medzinárodných zmlúv. Ako je to však v oblasti úpravy civilnej a obchodnoprávnej? V prvom rade je
pri tom potrebné zamerať sa na otázku, či samotná Európska únia má právomoc uzatvárať
medzinárodné zmluvy s tretími štátmi v otázkach, ktoré spadajú do oblasti medzinárodného práva
súkromného. Táto problematika je regulovaná ako Zmluvou o fungovaní Európskej únie,5 tak aj
judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie 6 Naviac, sa Európska únia zapája do globálnych aktivít
smerujúcich k unifikácii noriem medzinárodného práva súkromného, čo sa okrem iného prejavuje aj
v tom, že Európska únia sa stala členom Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného
a zároveň sa stala aj zmluvnou stranou viacerých medzinárodných zmlúv prijatých práve na pôde
tejto medzinárodnej organizácie.
Napriek viacerým unifikačným snahám Haagskej konferencie s cieľom vytvoriť jednotné
pravidlá pre úpravu niektorých otázok spadajúcich do justičnej spolupráce, sú dnes vzťahy
k nečlenským štátom Európskej únie regulované prevažne parciálne, na úrovni bilaterálnych zmlúv
členského a nečlenského štátu. Príklad nemusíme hľadať ďaleko, samotná Slovenská republika
uzatvorila viacero dvojstranných zmlúv o právnej pomoci7 s nečlenskými štátmi, ktoré okrem iného
regulujú aj úpravu niektorých otázok vo veciach justičnej spolupráce.
V nasledujúcej časti príspevku sme sa zamerali na prvý z parciálnych cieľov, a to otázke, či je
potrebné posilniť justičnú spoluprácu v oblasti uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí s tretími
štátmi, pričom sme sa v krátkosti venovali dnešnej úprave justičnej spolupráce s tretími štátmi
a následne na jednotlivé skupiny vzťahov.
2

Analýza aktuálnej úpravy justičnej spolupráce s vybranými štátmi
Úprava justičnej spolupráce a teda aj vzájomného uznávania a výkonu rozhodnutí je podľa
nášho názoru vysoko žiadanou najmä vo vzťahu k tým štátom, ktoré sa nachádzajú v geografickom
2.1

Článok 216 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie: Únia môže uzavierať dohody s jednou alebo
viacerými tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, keď to ustanovujú zmluvy alebo keď
je uzavretie dohody buď potrebné na dosiahnutie jedného z cieľov stanovených zmluvami v rámci
politík Únie, alebo je ustanovené v právne záväznom akte Únie, alebo sa môže dotknúť spoločných
pravidiel alebo pozmeniť ich pôsobnosť.
6 Opinion 1/03, ECLI:E.U.:C:2006:81, [2006] ECR I1145, v ktorom sa Súdny dvor zaoberal, či má
Európska komisia právomoc uzatvoriť nový Lugánsky dohovor
7 Vid. Oficiálny zoznam bilaterálnych zmlúv uzatvorených Slovenskou republikou
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Medzinarodnepravo/Justicna%20spolupraca%20v%20obcianskych%20a%20obchodnych%20veciach/Pramene%
20prava/Dvojstranne-zmluvy.aspx
5
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priestore Európy, ale pre rôzne dôvody nie sú členskými štátmi únie alebo sa na nich aplikuje
špecifické postavenie v rámci Európskej únie (na mysli máme práve Dánsko). Tieto môžeme ešte
ďalej rozdeliť do nasledovných troch skupín:
a)
b)
c)

Švajčiarsko, Nórsko a Island,
Ukrajina a štáty bývalej Juhoslávie,
Veľká Británia.

Prvú skupinu predstavuje skupina štátov Švajčiarsko, Nórsko a Island, v ktorých sa uplatňuje
nový Lugánsky dohovor upravujúci právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych
a obchodných veciach, rozširujúci obdobnú úpravu aká bola prijatá v rámci nariadenia Brusel 1 bis aj
na tieto 3 vymenované štáty.
Druhou kategóriou sú susediace štáty, ako napríklad Ukrajina a štáty balkánskeho polostrova.
Nakoľko ani Ukrajina ani ďalšie spomenuté štáty nie sú členskými štátmi Európskej únie, tak nie sú
zúčastnené na Bruselskom dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskoprávnych
a obchodných veciach z 1968 a zároveň ani na novom Lugánskom dohovore (ako je to v prípade
prvej skupiny štátov). Na uznanie a výkon rozhodnutí v týchto štátoch sa teda budú aplikovať buď
národné úpravy, t. j. národný zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom alebo
medzinárodné zmluvy, ktoré majú v zásade prednosť pred národnou úpravou. To znamená, že
v každom členskom štáte Európskej únie dôjde k aplikácii príslušnej národnej úpravy daného
členského štátu, teda potencionálne sa môže aplikovať množstvo rôznych režimov pri uznaní toho
istého ukrajinského rozhodnutia.
Pre ďalšiu analýzu sme si z tejto skupiny vybrali práve Ukrajinu, ktorá predstavuje
devätnásteho najväčšieho partnera Európskej únie čo sa týka exportu tovaru a dvadsiateho
najväčšieho partnera v oblasti importu tovaru .8 Pre Slovenskú republiku je význam obchodovania
s Ukrajinou posilnený aj z dôvodu výhodnej geografickej polohy.
Ukrajina uzatvorila viac ako 35 bilaterálnych zmlúv o právnej pomoci v občianskych
a obchodných veciach, a to vrátane bilaterálnych zmlúv so Slovenskom, Českou republikou,
Poľskom, atď.Okrem uvedených zmlúv je aj zmluvnou stranou piatich multilaterálnych zmlúv, ktoré či
už priamo alebo nepriamo upravujú uznanie a výkon rozhodnutí, ako napríklad Haagsky dohovor o
civilnom konaní 1954 (HCCH Convention on Civil Procedure) alebo Minský dohovor o právnej pomoci
v občianskoprávnych, rodinných a trestných veciach 1993 (Minsk Convention on Legal Assistance
and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters).9
Naskytá sa však otázka, či je regulácia týmito prostrediami dostatočná. Napriek tomu, že
Slovenská republika má upravené niektoré otázky spadajúce do justičnej spolupráce s Ukrajinou, a to
Zmluvou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach, ktorá
sa aj dnes uplatňuje na slovensko-ukrajinské vzťahy,10 tak táto zmluva sa, ako už vyplýva aj z jej
názvu nezameriava na vzťahy obchodnoprávne. Naviac máme zato, že aj v nej obsiahnutá regulácia
uznania a výkonu rozhodnutí je na dnešnú dobu nedostatočná. Uznanie a výkon rozhodnutí je
upravené v oddiele III, pričom medzinárodná zmluva rozlišuje medzi uznaním rozhodnutí
v nemajetkových a v majetkových veciach. Napriek široko formulovaným rubrikám medzinárodnej
zmluvy, je podľa jej znenia uznanie a výkon rozhodnutí v majetkových veciach možné iba v prípade
rozhodnutí vydaných orgánmi druhej zmluvnej strany, a to konkrétne rozhodnutí justičných orgánov v
občianskych, pracovných a rodinných veciach majetkovej povahy príslušných národných orgánov,

Eurostat: Ukraine-EU - international trade in goods statistics. 2020. dostupné na:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Ukraine-EU__international_trade_in_goods_statistics
9 BONDARYEV, T. KAREL, O. HREBENIUK D.: Enforcement of judgments and arbitral awards in
Ukraine: overview. 2019. Dostupné na: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-0075078?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1
10 Pôvodne Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych
socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných
veciach
8
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ako aj súdom schválené zmiery v týchto veciach a rozhodnutí súdov v trestných veciach týkajúce sa
náhrady škody.11
Čo sa týka obchodnoprávnych vzťahov, je potrebné zamyslieť sa nad otázkou, či by sme tieto
mohli subsumovať pod úpravu tejto medzinárodnej zmluvy, napriek tomu, že v nej nie sú špecificky
upravené. Za týmto účelom je potrebné preskúmať aj interpretačné pravidlá, ktoré vyplývajú zo znenia
Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.12 Základné pravidlo koncipované vo Viedenskom
dohovore o zmluvnom práve vychádza z premisy, že medzinárodná zmluva by sa mala vykladať
v súlade s obvyklým významom, ktorý sa dáva výrazom/pojmom v zmluve. Predmetná medzinárodná
zmluva o právnej pomoci sa limituje najmä na občianskoprávne, rodinné a trestné veci, pričom
z obsahu občianskoprávnych a rodinných veci upravuje iba vybrané otázky, napríklad otázky
osobného stavu, otázky týkajúce sa uzatvorenia manželstva a rozvodu, dedičské veci
a z majetkových otázok napríklad vlastnícke právo k nehnuteľnostiam či náhradu škody. Zároveň,
vzájomné uznávanie a výkon rozhodnutí je limitované iba na určitú skupinu rozhodnutí v majetkových
veciach, ktorá už bola spomenutá vyššie. Z obdobnej argumentácie vychádzal aj Okresný súd Brezno
(neskôr potvrdené aj Najvyšším súdom), keď konštatoval, že napriek existencii dvojstrannej zmluvy
medzi bývalou ČSSR a ZSSR o právnej pomoci (ktorá je aj v dnešnej dobe stále v platnosti), nie je
možné v záväzkovo právnych veciach túto zmluvu aplikovať, nakoľko záväzkové právo nie je
obsahom tejto úpravy.13
Máme tak za to, že cieľom zmluvných strán pri prijímaní tejto zmluvy nebolo upraviť
obchodnoprávne vzťahy a ani s prihliadnutím na predmet či účel zmluvy túto zmluvu týmto spôsobom
vykladať nemôžeme.
Limitácia použitia tejto dvojstrannej zmluvy iba na niektoré druhy rozhodnutí v majetkových
veciach môže mať vplyv najmä na obchodnoprávne vzťahy, keďže akékoľvek spory z nich vyplývajúce
nebude zrejme možné uznať na základe jej ustanovení, a teda uznanie a výkon rozhodnutí bude
spadať pod vnútroštátnu úpravu, t. j. pre účely Slovenskej republiky zákon o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom.
Treťou kategóriou a problematikou, ktorej sa považujeme za potrebné venovať je uznávanie
a výkon rozhodnutí medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou. Počas jej členstva v Európskej únii sa
Británia zúčastnila na prijatí viacerých nariadení, upravujúcich justičnú spoluprácu v občianskych
a obchodných veciach, medzi inými napríklad aj nariadení Rím 1 a Rím 2, upravujúcimi rozhodné
právo pre zmluvné a pre mimozmluvné záväzky, nariadenia, ktorým sa zavádza európske konanie o
platobnom rozkaze, nariadenie ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou
sporu, ale aj nariadenia Brusel 1 bis. Na základe prijatých nariadení bol vytvorený vysoko
predvídateľný systém, ktorým mali byť riešené spory s cudzím prvkom. Vystúpením Británie
z Európskej únie nastáva otázka, čo sa stane so zabehnutým systémom justičnej spolupráce. Ostane
v platnosti alebo bude nahradený bilaterálnymi zmluvami medzi Európskou úniou na jednej strane
a Spojeným kráľovstvom na strane druhej? Táto otázka nie je predmetom Zmluvy o Európskej únii
ako ani Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako ani žiadneho z protokolov, ktoré sa po skončení
prechodného obdobia (31. december 2020) v Spojenom Kráľovstve prestanú aplikovať. Rovnako tak
pominie priama aplikovateľnosť nariadení. V tomto bode ostáva nejasné, akým spôsobom bude
upravený režim voči Veľkej Británii od januára 2021, aj keď zo strany Veľkej Británie došlo k vyjadreniu
záujmu na zachovaní režimu, čo najviac podobnému tomu súčasnému.
Berúc do úvahy, že unifikácia noriem medzinárodného práva súkromného na úrovni Európskej
únie je prevažne novým fenoménom a začal až po tom, ako do platnosti vstúpila Amsterdamská
zmluva (1999), jednou z možností by mohol byť návrat k uplatňovaniu Rímskeho a Bruselského
dohovoru. Tieto dohovory majú povahu medzinárodných zmlúv a nikdy neboli formálne zrušené.
Napriek tomu sa viacero autorov vyjadrilo, že takýto návrat k uplatňovaniu staršej právnej úpravy by
nebol najšťastnejším krokom. Jedným z dôvodov je napríklad aj to, že Bruselský dohovor nereflektuje
Článok 54 ods. 1 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych
socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných
veciach
12 Článok 31 ods. 1 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve: Zmluva sa musí vykladať
dobromyseľne, v súlade s obvyklým výrazom, ktorý sa dáva v zmluve v ich celkovej súvislosti,
a takisto s prihliadnutím na predmet a účel zmluvy.
13 Rozhodnutie Najvyššieho súdu, spis. zn. 5 Cdo 193/2009
11
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zmeny, ktoré boli zavedené prijatím nariadenia Brusel 1 a následne Brusel 1 bis a zároveň
z teritoriálnej otázky nepokrýva neskorších členov spoločenstva.14
Výsledné riešenie pobrexitových vzťahov medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou bude
výsledkom vzájomných rokovaní. Pre obe strany je viac než žiadúce aby k dohode v nejakej podobe
došlo, čím by sa zamedzilo mnohým nezrovnalostiam v oblasti justičnej spolupráce medzi štátmi.
Napriek vyššie uvedenému názoru o možnosti strán Rímskeho a Bruselského dohovoru odstúpiť od
týchto medzinárodných zmlúv máme zato, že ide o stále platné medzinárodné zmluvy a práve ich
existencia môže zabezpečiť aspoň čiastočnú reguláciu vzťahov v prípade Brexitu bez dohody. Tieto
medzinárodné zmluvy by mali zabezpečiť reguláciu vzájomných vzťahov práve v prípadoch ako je
Brexit a zabezpečiť aspoň čiastočné kontinuálne pokračovanie vzťahov medzi EU-27 a Veľkou
Britániou.
Cieľom nového Lugánskeho dohovoru bolo posilnenie spolupráce so Švajčiarskom, Nórskom
a Islandom a to prijatím pravidiel vychádzajúcich z princípov Európskej únie v oblasti určovania
právomoci v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach a zároveň uznávania a výkonu
rozhodnutí. Naskytá sa tak aj možnosť pristúpenia Veľkej Británie k tomuto dohovoru. Týmto
postupom by síce úprava vzťahov medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou v predmetnej oblasti
nebola na doterajšej úrovni, avšak išlo by o riešenie, ktoré by bez väčších problémov zabezpečilo
právnu kontinuitu.
Potreba úpravy justičnej spolupráce s tretími štátmi
Po úvodnom priblížení aktuálnej regulácie medzi vybraným tretími štátmi a Európskou úniou,
sme v nasledujúcej kapitole venovali našu pozornosť na ekonomicko-politické a právne dôvody, pre
ktoré je potrebné justičnú spoluprácu v oblasti uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí aj naďalej
podporovať a rozvíjať.
2.2

Ekonomicko-politické dôvody
Medzinárodný obchod je dlhodobo považovaný za jeden z hlavných katalyzátorov fungovania
a rozvoja ekonomiky a medzinárodnej spolupráce medzi štátmi ako aj rôznymi druhmi štátnych
zoskupení. Inak tomu nie je ani v súčasnosti. Trendom 21. storočia je globalizácia, ktorá sa vyznačuje
zvýšením medzinárodného obchodu ako aj zvyšovaním nezávislosti jednotlivých ekonomík
v globálnom meradle. Jej ďalšou charakteristikou je vytváranie rôznych druhov hospodárskych
zoskupení. Azda najvýznamnejším zoskupením štátom v súčasnom svete je Európska únia, ktorá sa
od svojho založenia šiestimi zakladateľskými štátmi ako Európskeho spoločenstva uhlia a ocele
prešla viacerými štádiami integrácie, vrátane colnej a monetárnej únie, viackrát bola rozšírená
o ďalšie členské štáty, pričom aj po vystúpení Británie je stále domovom viac ako 500 miliónov ľudí.
Samotná Európska únia už od svojho vzniku podporovala rozvoj obchodu. Prejavilo sa to nie
len odstránením prekážok v rámci priestoru Európskej únie, ale aj podporou a rozvojom obchodu
navonok.
Podľa informácii Eurostatu za rok 2019, až 18% exportu zo štátov európskej dvadsať sedmičky
smerovalo do Spojených štátov, 15% do Británie a 9% do Číny. V Ázii však skončilo celkovo až 28%
produktov pochádzajúcich z územia Európskej únie, tesne za Severnou Amerikou, kde išlo o 25%.15
Zároveň však celková hodnota exportu ako aj importu Európskej únie, od prepadu počas krízy v roku
2009 neustále stúpa. V roku 2019 dosiahla celkovo výšku 181,9 biliónov eur.16
Obchodná politika v Európskej únii funguje na celoeurópskom levely, čo umožňuje uzatvorenie
výhodnejších multilaterálnych a bilaterálnych zmlúv a zároveň pokrytie väčšieho množstva
mimoeurópskych obchodných partnerov. Európska únia predstavuje najväčšieho obchodného
2.1.
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partnera až pre 59 štátov, v porovnaní s Čínou, kde je toto číslo 36 a Spojenými štátmi, ktoré sú
najväčším obchodným partnerom pre 24 štátov.17
Dôležitosť obchodnej politiky Európskej únie je viditeľný aj v jej vnútri. Zoberme si za príklad
štáty, ktoré v stúpili do Európskej únie v roku 2004 v rámci jej najväčšieho rozšírenia o celkovo 10
štátov. Podľa dostupných informácii, vo všetkých 10 štátoch došlo od vstupu do Európskej únie
18
k výraznému nárastu exportu.
Je tak nepopierateľné, že politika voľného obchodu má v Európskej únii svoje podstatné
a nenahraditeľné miesto a je významná pre ekonomiku ako vo vnútri Európskej únie tak aj navonok,
o čom značí aj objem tovaru, ktorý je každoročne importovaný a exportovaný z/do Európskej únie.
V súvislosti s rastúcim významom medzinárodného obchodu je podľa nášho názoru úzko
prepojená aj potreba zlepšovania justičnej spolupráce a to najmä z dôvodu, že ak je medzi štátmi
upravená problematika justičnej spolupráce, tak sú obchodnoprávne vzťahy predvídateľnejšie a teda
atraktívnejšie, nakoľko takmer v každom obchodnoprávnom vzťahu skôr či neskôr dôjde k vzniku
sporu.
Právne dôvody
Z vyššie uvedeného nepopierateľne vyplýva, že miera obchodovania medzi Európskou úniou
a jej kľúčovými partnermi má tendenciu sa zvyšovať. V nasledujúcej časti sa na potrebu posilnenia
justičnej spolupráce pozrieme z právneho hľadiska.
V prvom rade, by posilnenie regulácie uznávania a výkonu rozhodnutí s nečlenskými štátmi
viedlo k zvyšovaniu predvídateľnosti práva a právnej istoty, a to prostredníctvom odstránenia
prekážok, ktoré vznikajú z dôvodu stretu rozličných právnych poriadkov. Nie je pritom potrebné
unifikovať hmotné právo jednotlivých štátov alebo vytvoriť supranacionálnu autoritu s právomocou na
riešenie sporov. Právnu istotu a predvídateľnosť je možné dosiahnuť práve prostredníctvom
vytvorenia mechanizmu, ktorý stranám sporu umožní nie len predvídať, ktorý súd bude mať v ich
konkrétnom prípade právomoc konať, ale aj to, ktorý právny poriadok bude rozhodným a zároveň na
základe akých pravidiel dôjde k uznaniu a výkonu konečného rozhodnutia.19 Napríklad, bez regulácie
justičnej spolupráce môže dôjsť k situácii, že niektoré štáty nebudú uznávať a/alebo vykonávať cudzie
rozhodnutia či už v civilných alebo obchodnoprávnych veciach.
Zároveň, bez záväzku uznať a vykonať cudzie rozhodnutia, nemajú štáty povinnosť tak urobiť,
čím je strana sporu nútená, napriek rozsudku z jedného štátu vec zažalovať znova v inom štáte,
v ktorom má byť rozsudok vykonaný.
Napriek faktu, že unifikácia systému uznávania a výkonu rozhodnutí má svoje výhody
a umožní subjektom predvídať možnosti uznania a vykonateľnosti rozsudkov v jednotlivých štátoch,
je potrebné analyzovať jej potencionálny vplyv na obchodnoprávnu sféru, v ktorej je v značnej miere
využívané arbitrážne konanie.
V roku 1958 bol na konferencii Organizácie Spojených národov prijatý Dohovor o uznaní
a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (tzv. Newyorský dohovor), ktorého cieľom je úprava
uznania a výkonu rozhodcovských rozhodnutí vyplývajúcich zo sporov medzi osobami fyzickými alebo
právnickými a vydaných na území iného štátu než toho, v ktorom sa žiada o ich uznanie a výkon. 20
Newyorský dohovor predstavoval revolúciu v oblasti uznávania a výkonu rozhodnutí s cudzím prvkom
a zároveň umožnil nový prístup k vymáhaniu obchodnoprávnych zmlúv, do ktorých sa vkladali
arbitrážne doložky, a teda v prípade sporu, bol tento vyriešený na základe dopredu dohodnutých
arbitrážnych pravidiel, pričom rozhodnutie je uznané v dopredu známom okruhu štátov na základe
pravidiel Newyorského dohovoru. Štúdie zároveň ukázali že viac ako 60% medzinárodných
2.2.2.
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obchodných zmlúv obsahuje arbitrážne doložky.21 Mala by teda unifikácia pravidiel v oblasti
uznávania a výkonu rozhodnutí vplyv na medzinárodný obchod?
V roku 2015 bol vykonaný prieskum Univerzitou Queen Mary v Londýne, zameraný najmä na
otázku medzinárodnej arbitráže, v ktorom až 90% respondentov uviedlo, preferenciu rozhodcovského
konania pred iným spôsobom riešenia sporov. Zároveň, najvýraznejším dôvodom, pre ktorý
respondenti preferujú arbitráž je vykonateľnosť arbitrážnych rozhodnutí, nasledovaná možnosťou
výberu arbitrov a predvídateľnosti noriem, ktorými sa spor bude riadiť.22 Na druhej strane, výhody,
ktoré sú vo všeobecnosti spájané s alternatívnym riešením sporov 23 ako napríklad nižšia cena oproti
súdnemu konaniu a rýchlosť konania vyšli z prieskumu ako jej negatíva.
Práve predvídateľnosť noriem predstavuje jeden z dôvodov, pre ktorý subjekty preferujú
rozhodcovské konanie pred súdnym konaním a práve tieto výhody rozhodcovského konania môžu
byť dosiahnuté aj v tradičnom súdnom konaní na základe rozširovania justičnej spolupráce vo vzťahu
k tretím štátom. Rozšírením justičnej spolupráce by podľa nášho názoru došlo k vyrovnaniu využitia
oboch spôsobov riešenia sporov v oblasti obchodnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom, avšak
rovnako zastávame názor, že samotná unifikácia noriem v oblasti uznávania a výkonu cudzích
rozhodnutí nespôsobí vyššiu preferenciu súdnych konaní pred arbitrážou v obchodnoprávnych
vzťahoch.
Zároveň je potrebné uviesť, že nástroj upravujúci justičnú spoluprácu v globálnom meradle by
obchodujúcim stranám poskytol alternatívu k medzinárodnej arbitráži a jeho význam vidíme nie len
pre posilnenie vzťahu medzi Európskou úniou a jej kľúčovými obchodnými partnermi, ale napríklad aj
Veľkou Britániou po pripravovanom Brexite a potencionálne aj s ďalšími štátmi, ktoré rozhodnú
o vystúpení z Únie. Zároveň sa ešte o to viac zvýši prístup k spravodlivosti a možnosti efektívneho
vykonania cudzích rozhodnutí v tretích štátoch z čoho môžu benefitovať nie len podnikatelia, ale
občania Európskej únie. Prostriedkom, na základe ktorého môže dôjsť ku globálnemu uznávaniu
a výkonu cudzích rozhodnutí je napríklad aj Haagsky dohovor o uznávaní a výkone cudzích
rozhodnutí, ktorému sa venujeme v ďalšej kapitole.
HAAGSKY DOHOVOR O UZNÁVANÍ A VÝKONE CUDZÍCH ROZHODNUTÍ V
CIVILNÝCHA OBCHODNÝCH VECIACH
V rámci rozboru justičnej spolupráce v oblasti uznávania a výkonu rozhodnutí za účelom
posilnenia medzinárodného obchodu je potrebné vyzdvihnúť snahy Haagskej konferencie
medzinárodného práva súkromného, ktorá v ostatnom vypracovala prijala Dohovor,24 ktorého cieľom
je úprava uznania a výkonu cudzích rozhodnutí medzi jednotlivými signatárskymi štátmi a tým aj
zabezpečenie väčšej právnej istoty v občianskoprávnych a civilných vzťahoch a poskytnutie procesu
lacnejšieho a praktickejšieho prístupu k spravodlivosti. Dohovor je zameraný na zjednodušenie
voľného pohybu rozsudkov medzi signatárskymi štátmi. Snahy o prijatie Dohovoru siahajú až do roku
1971. V tomto roku pripravila Haagska konferencia návrh dohovoru upravujúceho uznanie a výkon
cudzích rozhodnutí v civilných a obchodnoprávnych veciach, ktorý však v praxi nebol úspešný, a to
z dôvodu, že vyžadoval bilateralizíciu zmluvných strán, teda aby sa zmluvné strany akceptovali
navzájom. Od tohto času stroskotalo viacero snáh o unifikáciu pravidiel upravujúcich uznanie a výkon
rozhodnutí.
Základná premisa pre uznanie a výkon rozhodnutí podľa Dohovoru vychádza z článku 4, podľa
ktorého má byť rozsudok vydaný súdom signatárskeho štátu uznaný a vykonaný v inom signatárskom
štáte v súlade s ustanoveniami Dohovoru.25 V nasledujúcom článku Dohovor upravuje pomerne
3
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široký rozsah možností, kedy je cudzí rozsudok možné uznať, pričom tieto môžeme rozdeliť do dvoch
kategórii. Prvá z nich závisí od osoby žalovaného, pričom jednotlivé alternatívne formulované
podmienky sa viažu napríklad na obvyklý pobyt žalovaného, miesto podnikania alebo súhlas
s právomocou súdu. Druhá kategória alternatívnych podmienok, za ktorých je možné uznať a vykonať
cudzie rozhodnutie sa viaže na okolnosti, za akých bolo rozhodnutie vydané. Dohovor napríklad
umožňuje uznať rozhodnutie vydané súdom signatárskeho štátu za predpokladu, že v tomto štáte
došlo alebo malo dôjsť k vykonaniu zmluvných povinností26 alebo napríklad došlo v tomto štáte
k nájmu nehnuteľnosti.27
Podstatnou otázkou v súvislosti s uznávaním a výkonom rozhodnutí je možnosť takéto
uznanie a výkon odoprieť. Zo znenia Dohovoru vyplýva, že rozsudok má byť uznaný a vykonaný
automaticky, pokiaľ spadá do pôsobnosti Dohovoru a zároveň, nie je daný dôvod odmietnuť uznanie
a výkon na základe článku 7 Dohovoru. Predmetný článok upravuje 6 dôvodov odmietnutia, medzi
nimi napríklad aj porušenie práva na spravodlivý proces, vydanie rozhodnutia na základe podvodu
alebo výhradu verejného poriadku.
Podľa správy Európskej komisie,28 by prijatie Dohovoru malo vplyv spočívajúci
v predvídateľnosti systému uznávania a výkonu rozhodnutí, čím sa ešte zvýši atraktivita tretích štátov
investovať v Európskej únii a zároveň vzniknú nové investičné možnosti pre štáty Únie. Zároveň, je
nepopierateľný vplyv na základné práva, keďže sa zvýši pravdepodobnosť ich vymoženia v tretích
štátoch a dôjde k odstráneniu administratívnej záťaže pri vykonávaní rozhodnutí štátov Európskej
únie v tretích štátoch.
To, či Dohovor naozaj naplní svoj potenciál, vstúpi do platnosti a začne sa uplatňovať medzi
významným počtom štátov ako norma upravujúca uznávanie a výkon rozhodnutí v konečnom
dôsledku závisí od počtu signatárskych štátov. Takmer rok po jeho prijatí dva štáty pristúpili k jeho
podpísaniu a to Uruguaj (2.7.2019) a Ukrajina (4.3.2020). 29 Ak sa pozrieme napríklad na Haagsky
dohovor o dohodách o voľbe súdu z roku 2005, ktorého aplikačné pole úzko súvisí s Dohovorom tak
môžeme vidieť, že tento vstúpil do platnosti 1.10.2015 pričom sa k začiatku roku 2020 uplatňuje v 32
štátoch (vrátane štátov Európskej únie).30
ZÁVER
V tomto príspevku sme si v prvom rade dali za cieľ posúdiť, či je potrebné posilniť justičnú
spoluprácu v civilných a obchodnoprávnych veciach s tretími štátmi a zároveň poskytnúť
potencionálny prostriedok možného prostriedku posilnenia justičnej spolupráce.
Máme zato, že posilnenie justičnej spolupráce v oblasti uznávania a výkonu rozhodnutí má
množstvo iných preukázaných výhod a to najmä ekonomických, ale aj vplyv na uplatňovanie jedného
zo základných práv – prístupu k spravodlivosti. Tento cieľ je podľa nášho názoru dosiahnuteľný práve
na základe Dohovoru, ktorý má potenciál regulovať uznávanie a výkon rozhodnutí v pobrexitovej
Európe a tým zvýšiť úroveň justičnej spolupráce medzi Európskou úniou a tretími štátmi.
4

Článok 5 písm. g) Haagskeho dohovoru o uznávaní a výkone cudzích rozhodnutí
v občianskoprávnych a obchodných veciach
27
Článok 5 písm. h) Haagskeho dohovoru o uznávaní a výkone cudzích rozhodnutí
v občianskoprávnych a obchodných veciach
28 Inception Impact Assessment. 2020. Dosupné na:
https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/have-your-say/initiatives/12166-Accession-to-the-Judgments-Convention
29 Hague conference of Private International Law. Convention of 2 July 2019 on the Recognition and
Enforcement of Foreign Judgement in Civil or Commercial Matters. Status Table. Dostupné na:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=137
30 Hague conference of Private International Law. Convention of 30 June 2005 on Choice of Court
Agreements. Status Table. Dostipné na: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/statustable/?cid=98
26
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JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS - THE METHODS
TO COUNTERACT POSITIVE JURISDICTIONAL CONFLICTS IN
THE CONTEXT OF GREAT BRITAIN'S EXIT FROM THE
EUROPEAN UNION
Jakub Płaziuk
University of Silesia, Faculty of Law
I.

INTRODUCTION
The UK's withdrawal from the European Union led to a significant shift in jurisdiction,
recognition and enforcement in civil and commercial matters. Prior to its withdrawal from the European
Union, Great Britain was part of the automatic enforcement system established on the basis of the
Regulation of the European Parliament and of the Council No. 1215/2012 on jurisdiction and
enforcement of judgments in civil and commercial matters (hereinafter referred to as Regulation
1215/2012)1. The regulation provides a uniform basis for establishing national jurisdiction in all
member states. Such uniform regulation should, in principle, prevent the emergence of positive
jurisdictional conflicts, the root cause of which is precisely the heterogeneity of the rules on jurisdiction.
Moreover, the provisions of Regulation 1215/2012 provide for a method of resolving jurisdictional
conflicts that is uniform for all member states.
The provisions of the Regulation are, however, applied only by the Member States of the
European Union, which means that after the end of the transition period, Great Britain will no longer
fall within their scope of application. This means that the United Kingdom will have a separate from
"European" basis for determining the jurisdiction of its courts, which may in practice result in more
frequent emergence of jurisdictional conflicts, and will have its own methods of settling jurisdictional
conflicts that will not be consistent with the European ones.
The emergence of a positive jurisdictional conflict is a negative phenomenon, and therefore it
is necessary to develop mechanisms that will allow for its efficient resolution. Within this issue, two
basic planes can be distinguished. Firstly, it will be a matter related to preventing the emergence of
positive jurisdictional conflicts, and therefore the issue of shaping the regulations in such a way as to
prevent a situation in which such a conflict arises. This goal within the European Union, as well as
within the framework of relations between the European Union and Norway, Iceland and Switzerland,
is achieved thanks to uniform jurisdiction rules resulting from Regulation 1215/2012 and the Lugano
Convention of 2007 (hereinafter also referred to as: the Convention of Lugano or the Lugano
Convention)2. Secondly, it will be an issue related to the elimination of the effects of positive
jurisdictional conflicts, consisting in indicating the courts of which country are entitled and obliged to
resolve the case.
The aim of this paper is to analyze the concept of positive jurisdictional conflicts, to present the
methods of resolving them in force in the European Union and the United Kingdom, to verify whether
the courts of continental European countries will have to execute decisions on national jurisdiction
issued in Great Britain, and based on a mechanism alien to the European Union. The aim will also be
to analyze the dimension of further cooperation in the administration of justice between the European
Union and Great Britain and to formulate de lege ferenda postulates in this respect.
II.

POSITIVE JURISDICTIONAL CONFLICT

1

Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December
2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial
matters. EUR-Lex - 32012R1215 – EN.
2 Covention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and
commercial matters concluded in Lugano on December 21, 2007. EUR-Lex - 22007A1221(03).
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The concept of a positive jurisdictional conflict is not given a uniform meaning in the doctrine
of international civil procedure. First, a positive jurisdictional conflict may be equated with a parallel
proceeding3. In the English and American doctrine, the term "Parallel Litigation" is used to describe
the phenomenon of parallel litigation, but it seems to have a slightly broader meaning than that of
statutory law countries4. Due to the existence of the dualism of state and federal law in the United
States, a much greater number of combinations is possible in the indicated country, in which the
phenomenon of parallel proceedings will appear5. It may arise in a situation where, within one country,
two proceedings between the same parties concerning the same procedural claim will pertain, as well
as in a situation where one proceedings will take place in one country and the other before a court of
another country6.
With regard to the law of continental European states, the phenomenon of parallel proceedings
may also occur in two basic configurations. The first is when parallel proceedings are not international
in nature and there is parallel proceedings pending before the courts of one country7. The second
possible configuration concerns the international approach, i.e. situations where proceedings of a
parallel nature will be initiated in different countries8.
Situations where parallel proceedings take place within a given country, regardless of whether
it is a single country or a federal country, are beyond the scope of this study, as such proceedings will
not constitute a positive jurisdictional conflict. A positive jurisdictional conflict, in its first and
fundamental meaning, therefore applies only to situations where the courts of two different countries
have instituted proceedings between the same parties in relation to the same procedural claim 9.
However, both courts before which the proceedings have been instituted, on the basis of relevant
norms concerning domestic jurisdiction, have international jurisdiction to hear the case 10. For the
emergence of a positive jurisdictional conflict, three conditions must be met - the premise of subjective
identity, the premise of objective identity and the premise of temporary identity 11.

3

Bureau D. Muir Watt H. Droit international prive. Tome I. Paris 2010, p. 216. Lupoi M.A. Conflitti
transnazionali di giurisdizioni. Mediolan 2002, p. 628. Schmehl Ch. Parallelverfahren und
Justizgewährung. Tübingen 2011. Schutze R.A. Probleme der Internationalen Rechtshängigkeit. [in:]
Jakubecki A., Strzępka J. Ius et Remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Sawczuka.
Warszawa 2010, p. 489.
4 Edinger E. The problem of Parallel Actions: The Softer Alternative. Univesity of New Brunswick Law
Journal vol. 60 (2010), s. 116. Teitz E.L. Taking Multiple Bites of the Apple: A proposal to Resolve
Cinflict of Jurisdiction and Multiple Proceedings. International Lawyer vol. 26 (1992), p. 28. Teitz E.L.
Developments in Parallel Proceedings: Globalization of Procedural Responses. International Lawyer
vol. 38 (2004), p. 303.
5 George J. P., Parallel Litigation, 51 Baylor L. Rev. 769 (1999), p. 785-975.
6 Del Duca L.F., and Zaphiriou G. A. Rules for Declining to Exercise Jurisdiction in Civil and
Commerical Matters: Forum Non Conveniens, Lis Pendens. American Journal of Comparative Law
Supplement, 42, 1994, p. 264-265.
7 Mucha J. Zawisłość sprawy w procesie cywilnym. Warszawa 2014, p. 234. Waligórski M. O
zawisłości prawnej. Polski Proces Cywilny 1937 nr. 1-2, p. 20.
8 George J.P. International Parallel Litigation – A Survey of Current Conventions and Model Laws.
Texas International Law Journal vol. 37 (2002), p. 500-501. Parrish A. Duplicative Foreign Litigation.
The George Washington Law Review vol. 78 (2010), p. 241. Calamita N. J. Rethinking Comity:
Towards a Coherent Treamtment of International Parallel Proceedings. University of Pennsylvania
Journal of International Economaic Law vo. 27 (2006), p. 601.
9 Waligórski M. O zawisłości … p. 20-21, Rajski J. Procesowe skutki wytoczenia powództwa za
granicą (lis alibi pendens). Palestra 1961, nr 8, p. 8-18.
10 Hrycaj A., Wiórek P.M. Pozytywne konflikty jurysdykcyjne w sprawach o ogłoszenie upadłości
objętych zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania
upadłościowego. Polski Proces Cywilny 2011, nr 4, p. 39-40.
11 Pertegas Sender M. Zawisłość sprawy oraz sprawy związane. Kwartalnik Prawa Prywatnego 1999,
nr 4, p. 737.
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III.
METHODS OF COUNTERACTING POSITIVE JURISDICTIONAL CONFLICTS
1. The forum non conveniens doctrine
The forum non conveniens doctrine is not an institution of a uniform character, but this study
presents only the approach that seems to be the most important from the point of view of the presented
considerations and relates to its international approach12. The cited institution, in its international
dimension, which is subject to analysis, may refer both to a situation where parallel proceedings have
not yet been initiated, and there is another, alternative forum for its recognition, i.e. to a situation
defined as a positive jurisdictional conflict of a potential nature. The forum non conveniens doctrine
may also relate to the situation of parallel proceedings and the determination of which of the
internationally competent courts should decide the matter13.
The application of the forum non coneveniens doctrine is not limited to the UK where it comes
from14, but its application is also acceptable in the United States 15. According to the forum non
conveniens doctrine, a court may decide that it is not internationally competent to adjudicate on a
case because a court of another state, also having jurisdiction, is objectively more appropriate to hear
a dispute, that is, it is the court before which the dispute can be properly adjudicated, taking into
account the interests of all parties and the objectives of the administration of justice16. At the same
time, the doctrine postulates the use of forum non conveniens only in a situation where referring a
case by the plaintiff to the courts of a specific country is an unfair and oppressive act towards the
defendant, aimed at hindering his defense17. Although it should be noted that views are also
expressed that one of the factors that should be taken into account when applying the forum non
conveniens doctrine is whether the substantive law defined by the authoritative conflict of laws rules
will be the law of the court hearing the case18. The necessity to apply foreign law may lead the court
to conclude that the case should be heard by the court of the country whose substantive law will be
applied in the case and it is this court that will constitute forum conveniens.
The most important objection to the forum non coveniens doctrine, whether under the law of
the United States or Great Britain, is that it creates a state of uncertainty as to which court will decide
the case19. The institution in question is based on the discretionary power of the judge 20. Despite the
fact that, on the basis of specific provisions, there is a jurisdiction of a given court and the related
obligation to hear a case, the court may avoid considering it by applying the forum non convenies
12

More about the heterogeneous nature of the forum non conveniens doctrine: Finch W. M. Forum
Conveniens and Forum Non Conveniens - Judicial Discretion and the Appropriate Forum. Queensland
University of Technology Law Journal, 6, 1990, p. 73 and next.
13 Black V. Conditional Forum Non Conveniens in Canadian Courts. Queen's Law Journal, vol. 39,
no. 1, Fall 2013, p. 43-45.
14 The forum non conveniens doctrine dates back to 17th century Scotland, when it was known by
name forum non competens. Rivkin, D. W., and Grosso S. M. Forum Non Conveniens: A Doctrine on
the Move. Business Law International, vol. 5, no. 1, January 2004, p. 3-4. Torbus A. Wpływ umowy
jurysdykcyjnej na dopuszczalność zarzutu potrącenia. Europejski Przegląd Sądowy 2008 nr 4, p. 16.
15 Gibb A.D. The international law of jurisdiction in England and Scotland. Edinburg-London 1926, p.
212. Kozakiewicz A. Doktryna forum non coveniens. KPP 2002, z. 2, p. 432. Blair P. The Doctrine of
Forum Non Conveniens in Anglo-American Law, 29 COLUM. L. REV. 1 (1929).
16 House of Lords Judgement from 1986 r. in case of Spiliada Maritime Corporation versus Cansulex
Ltd, 1987, AC 460, spec. str. 476.
17 Odell H. Venue: Forum Non Conveniens - The Florida View. University of Miami Law Review, vol.
15, no. 4, Summer 1961, p. 421. Boden C. Forum Non Conveniens: An English Reality. Kingston Law
Review, 13, 1983, p. 72.
18 Pitel S. G. A. The Canadian Codification of Forum Non Conveniens. Journal of Private International
Law, vol. 7, no. 2, August 2011, p. 260-261.
19 Reus A. Judicial Discretion: A Comparative View of the Doctrine of Forum Non Conveniens in the
United States, the United Kingdom and Germany, 16 LOY. L.A. INT’L & COMP. L.J. 455 (1993-1994).
20 Barrett E.L. Jr. The Doctrine of Forum Non Conveniens California Law Review vol. 35 (1947), p.
386. Reetz C. R., and Martinez-Fraga P. J. Forum Non Conveniens and the Foreign Forum: A Defense
Perspective. University of Miami Inter-American Law Review, vol. 35, no. 1, Fall/Winter 2003-2004, p.
2. Morley J. D. Forum Non Conveniens: Restraining Long-Arm Jurisdiction. Northwestern University
Law Review, vol. 68, no. 1, 1973-1974, p. 26.
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doctrine21. Its application violates the principle of effective administration of justice22. Despite these
arguments, the undoubted advantage of the forum non coneveniens doctrine is the possibility for the
court to assess whether it is internationally competent to hear it, and thus to correct any negative
actions of the claimant, aimed at transferring the examination of the case to the court that would be
most beneficial to it23.
As a rule, it is assumed that the application of the forum non conveniens doctrine in the
European Union countries is unacceptable24. This is mainly due to the fact that if the facts described
in the connecting rule of the jurisdiction rule arise, the court of the forum state is not only entitled but
also obliged to take the necessary procedural steps to resolve the case25. The provisions on national
jurisdiction will therefore determine not only the courts of which country are entitled to decide the case,
but also constitute the source of the obligation to resolve it 26. Moreover, Art. 5 points 1 of Regulation
1215/2012 allows the claimant to choose whether to bring an action in accordance with the provisions
on general or special jurisdiction. The application of the forum non conveniens doctrine leads to the
rejection of the plaintiff's choice on account of the fact that another court would be more convenient
to hear the case27. In the opinion of the supporters of the forum non conveniens doctrine, such a
solution is, in principle, correct, because in their opinion the plaintiff may create certain factual
elements in order to establish the jurisdiction of a particular court. This argument does not seem
convincing, however, because the court hearing the case and finding that the plaintiff created certain
factual elements to refer the case to that particular court should not so much rely on the forum non
conveniens doctrine and indicate that a different court would be more competent to examine the case,
but rather declare that it lacks jurisdiction and dismiss the claim.
The arguments cited above proved that the application of the forum non conveniens doctrine
by the courts of the European Union Member States was excluded28. In addition, it is argued that,
both at the stage of developing the Convention and the Regulation, the states in which the application
of the convention was permissible so far did not raise any objections that the application of this
institution would remain permissible29. On this basis, it would therefore be possible to assume that if,
when the United Kingdom acceded to the Lugano Convention, no relevant objection was raised as to
the admissibility of the application of the forum non conveniens doctrine, its application by the courts
of the United Kingdom in cases related to the law of the signatory countries of the Lugano Convention
would be excluded.

21

Jurianto J. Forum Non Conveniens: Another Look at Conditional Dismissals. University of Detroit
Mercy Law Review , vol. 83, no. 4, Summer 2006, p. 390-391.
22 Weintraub R. J. International Litigation and Forum Non Conveniens. Texas International Law
Journal, vol. 29, no. 3, Summer 1994, p. 333.
23 Kennett W. Forum Non Conveniens in Europe. Cambridge Law Journal, vol. 54, no. 3, November
1995, p. 555.
24
Weitz K. Wyłączenie stosowania doktryny forum non conveniens w prawie europejskim. Europejski
Przegląd Sądowy 2005, nr 5, p. 46.
25 Weitz K. Jurysdykcja … s. 254. The Doctrine of Forum Non Conveniens. Virginia Law Review, vol.
34, no. 7, 1948, p. 814. Stuckelberg M. Lis Pendens and Forum Non Conveniens at the Hague
Conference. Brooklyn Journal of International Law, vol. 26, no. 3, 2001, p. 949.
26 Schack H. Internationales Zivilverfahrenrecht. Munchen 2002, nb. 131, p. 64.
27 McAllen, P. G. Deference to the Plaintiff in Forum Non Conveniens Southern Illinois University Law
Journal, vol. 13, no. 2, Winter 1989, p. 202. Barrett E. L. Jr. The Doctrine …, p. 381. Forum Non
Conveniens. Loyola of Los Angeles Law Review, vol. 37, no. 5, Summer 2004, p. 1647-1649.
28 Weitz K. Skutki zawisłości sprawy przed sądem państwa trzeciego w świetle Rozporządzenia
Bruksela IA. [w:] Jagielska M., Pazdan M., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M., Rozprawy z prawa
prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. LEX, 2017 oraz
Weitz K. Nowe rozwiązania dotyczące ochrony słabszej strony stosunku prawnego w Rozporządzeniu
Bruksela IA. [w:] Boratyńska M. Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa
ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu. LEX, 2016.
29 P. Schlossera Report. Dz. Urz. WE z 5.03.1979, C59.
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2. Anti-suit injunction
The English doctrine indicates that anti-suit injunctions may occur in internal cases, where,
under the decision of one national court, it would be impossible to hear a case by another national
court, and in cases with an external element, where such a judgment would be issued by a court in
one country would prevent the initiation of proceedings in another country 30. Importantly, cases of
issuing anti-suit injunctions usually take place in a situation where a jurisdiction agreement has been
concluded between the parties and one of the parties intends to bring an action in violation of the
concluded jurisdiction agreement, in accordance with the provisions on general or specific national
jurisdiction31. For this reason, postulates are raised in the doctrine to limit the possibility of issuing
anti-suit injunction only to such situations32.
The use of anti-suit injunction in cases with a foreign element is strongly criticized by
representatives of the doctrine of statutory law, whose main argument is that an institution shaped in
such a way would be incompatible with the sovereignty of other states and the possibility of exercising
jurisdiction by them, in the sense of exercising judicial power33. In such a case, a ruling from a court
of one country would affect the jurisprudence of the courts of another country by preventing those
courts from ruling on a particular case34. The doctrine also argues that issuing an anti-suit injunction
may lead to the impossibility of resolving the case, when the courts of both states in which the case
could be heard, issue such a decision35. This contradicts the basic argument that is to speak in favor
of issuing an anti-suit injunction, i.e. ensuring the efficiency and effectiveness of examining a case.
On the other hand, other representatives of the doctrine, especially the Anglo-Saxon doctrine, indicate
that anti-suit injunctions do not infringe the sovereignty of another state, because the effect of the
ruling does not extend to the territory of other states, but only concerns the person (the plaintiff or the
defendant), which is not allowed to bring an action in another country 36. Such a jurisdiction would
therefore be characterized as an in personam jurisdiction37. In the event of an anti-suit injunction being
issued, a court of another country would not be bound by it in any way, and its issuance would not
constitute a procedural obstacle, and therefore the court would be entitled to issue a judgment38. A
person who was forbidden to bring an action in another country would have to bear the consequences
of his behavior that would be inconsistent with this prohibition, for example in the form of an obligation
to pay the other party a certain amount of money39. The issuing of an anti-suit injunction is also
associated with additional effects, such as the prohibition of providing legal aid to the entity on which
the anti-suit injunction was imposed, and a decision issued by a court of another state in violation of
30

Strong, S. I. Anti-Suit Injunctions in Judicial and Arbitral Procedures in the United States.
American Journal of Comparative Law, vol. 66, no. Supplement, 2018, p. 156-164.
31 Tan D. Anti-Suit Injunctions and the Vexing Problem of Comity. Virginia Journal of International
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an anti-suit injunction could turn out to be impossible to enforce in other countries outside the issuing
country40.
The issue of the possibility of issuing anti-suit injunctions in cases which are civil or commercial
cases and which are related to the law of more than one state (foreign element) was analyzed by the
Court of Justice of the European Union, which criticized the possibility of applying by courts of state
states anti-suit injunctions41. It is argued, however, that this prohibition suffers from certain limitations
with regard to cross-border insolvency proceedings42 and proceedings concerning industrial property
rights43. However, due to the withdrawal from the European Union, the provisions of Regulation
1215/2012 will no longer apply to Great Britain, as well as the application to Great Britain will not be
resolved by the Court of Justice of the European Union. There is, therefore, a theoretical possibility of
returning to the issuance of anti-suit injunctions by British courts in cases related to the law of the EU
Member States. However, this threat seems to be very distant due to the accession by Great Britain
to the Lugano Convention, which is discussed in more detail below.
IV.
JUDICIAL COOPERATION WITH GREAT BRITAIN
Discussing the issue of judicial cooperation with the United Kingdom requires, first of all, some
general comments on the scope of application of Regulation 1215/2012, which, before the end of the
transition period, is the foundation of judicial cooperation in civil and commercial matters. According
to Art. 67 Agreements on the withdrawal of the United Kingdom from the European Union in the United
Kingdom, as well as in the Member States in situations involving relations with the United Kingdom,
with respect to court proceedings instituted before the end of the transition period and with respect to
proceedings or cases arising in connection with such legal proceedings the provisions of Regulation
1215/2012, as well as provisions of other European regulations, will continue to apply. This means
that until the end of the transition period, i.e. until December 31, 2020, unless it is extended, the
provisions of Regulation 1215/2012 will continue to apply in matters related to the determination of
jurisdiction. After the end of the transitional period, in matters related to the territory of Great Britain,
the courts of the EU Member States will continue to apply the provisions of the Regulation and will
also be bound by the interpretation of the CJEU. However, British courts, when deciding a case related
to the law of EU countries, will not have to rely on the Regulation, nor will they be bound by the
interpretation of the CJEU44.
Regarding the very scope of application of Regulation 1215/2012, it is of course general in
nature and applies to all civil and commercial matters, but its application is excluded in all cases where
specific provisions relating to a specific field (e.g. Regulation 805 / 2004) regulate a given issue in a
separate way45. As a rule, it is also assumed that bilateral agreements have priority over the provisions
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of the Regulation46. This means that the provisions of the Regulation will only apply in a situation
where the bilateral agreement does not contain rules on jurisdiction or lis pendens47. In the context of
the future cooperation of the European Union and the United Kingdom in civil and economic matters,
the most important thing is to define the relationship of Regulation 1215/2012 to the Lugano
Convention of 200748. The adoption of this convention was dictated by the necessity to maintain
judicial cooperation in civil and commercial matters between the Member States of the European
Union and Norway, Iceland and Switzerland49.
On April 8, 2020, the United Kingdom applied for accession to the Lugano Convention after
the transition period. If this application is accepted, then the United Kingdom, along with Norway,
Iceland and Switzerland and EU member states, will be one of the countries where the provisions of
the convention will be applied50. However, potentially there may be a conflict between the application
of Regulation 1215/2012 and the Lugano Convention. This conflict, of course, will not exist in the case
of Norway, Iceland and Switzerland (and in the future, after a positive decision to accede to the Lugano
Convention, also of the United Kingdom), as these countries only fall within the scope of the Lugano
Convention. However, in the case of EU member states, pursuant to Art. 64 of the Lugano Convention
and Art. 73 sec. 1 of Regulation 1215/2012, it can be assumed that Regulation 1215/2012 applies to
relations between Member States. The Lugano Convention applies in trade between the Member
States and the United Kingdom, Norway, Iceland and Switzerland, only if the defendant is domiciled
in one of these countries, a court of one of these countries has exclusive jurisdiction and if the parties
Jurisdictional agreements have agreed to submit a dispute between them to a court of one of these
states51.
The accession of Great Britain to the Lugano Convention should be assessed positively as it
will allow for the normalization of relations in civil and commercial matters. Moreover, the provisions
of the convention are to a large extent similar to the provisions of Regulation 1215/2012. An
expression of the identity of the provisions of the Convention and Regulation 1215/2012 are, for
example, the provisions on the state of litispendency, which were also shaped in such a way as to
give priority to the case that was brought earlier52. This means, therefore, that in trans-European
Jaroszyński T. Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w
Polsce. Warszawa 2011, p. 341. Judgment of the CJEU of December 6, 1994, C406 / 92 regarding
the owners of the cargo lately laden on board the ship "Tatry" v the owners of the ship "Maciej Rataj".
ECLI:EU:C:1994:400.
47 Mankowski P. Brussel I bis… p. 1056.
48 Covention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial
matters concluded in Lugano on December 21, 2007. EUR-Lex - 22007A1221(03).
49 Weitz K. Europejskie prawo procesowe cywilne [in:] Wróbel A. Stosowanie prawa Unii Europejskiej
przez sądy. Zakamycze 2005, p. 482, Perreira F.R.P. Ogólna charakterystyka konwencji brukselskiej
z 27 września 1968 r. i konwencji lugańskiej z 16 września 1988 r. KPP 1999 nr 4, s. 685, Quigley C.
Zakres zastosowania konwencji brukselskiej i konwencji lugańskiej. KPP 1999 nr 4, s. 699, Ciszewski
J., Konwencja z Lugano. Komentarz. Warszawa 2004, p. 47, Gaudemet-Tallon H., Les Conventions
de Bruxelles et de Lugano. Compétence internationale, reconnaissance et exécu- tion des jugements
en Europe, Paris 2010 p. 715. Kropholler J., Hein J. von, Europäisches Zivilprozessrecht. EuGVO,
Lugano-Übereinkommen, EuVTVO, EuMVVO, EuG- FVO, Frankfurt am Main 2017, p. 117, Mourre
A., Thirty years later: current problems and perspectives with the application of the Brussels and
Lugano Conventions provisions concerning jurisdiction in contractual matters, „International Business
Law Journal” 1999, p. 389, Oetiker Ch., Weibel T., Lugano-Übereinkommen. Kommentar, Basel 2011,
p. 71, Ciszewski J. Przystąpienie polski do konwencji luagńskiej i do europejskiej konwencji o
doręczaniu pism sądowych i pozasądowych. KPP 4/1999, p. 818.
50 Markus A. R. Rechtsprechung zum Lugano-Ubereinkommen. Swiss Review of International and
European Law, vol. 29, no. 1, 2019, p. 68-69.
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Europejski Przegląd Sądowy 2005 nr 3, p. 45
52 According to Art. 29 of the Lugano Convention: Where there are actions relating to the same claim
and between the same parties in the courts of different States bound by this Convention, any court
other than the court first seised shall, of its own motion, stay its proceedings until the jurisdiction of
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relations, the United Kingdom will apply the provisions of the Convention, which are similar to the
provisions of Regulation 1215/2012 and which, with a high degree of probability, will avoid the
emergence of positive jurisdictional conflicts, as well as apply uniform methods of their resolution.
As an aside, however, it can be noted that the Lugano Convention does not fully reflect
Regulation 1215/2012, as it does not contain the equivalent of Art. 54 of Regulation 1215/2012, on
the adaptation of a decision containing a measure or order unknown in the law of the Member State
that will enforce this decision. This may mean the emergence of significant problems related to the
probable need to enforce in the territory of EU Member States judgments issued in the United
Kingdom, which contain measures appropriate only to the legal system indicated. Therefore, due to
the long-term membership of the United Kingdom in the European Union, it should be considered
desirable to conclude a multilateral agreement that would be even more similar to Regulation
1215/2012.
V.

CONCLUDING REMARKS
The withdrawal of the United Kingdom from the European Union may have a number of legal
consequences in terms of its further cooperation with the European Union in civil and commercial
matters. These consequences will be related primarily to the UK's failure to apply Regulation
1215/2012, as well as the lack of binding of British courts with the interpretation of the Court of Justice
of the European Union. The lack of uniform rules on jurisdiction in civil and commercial matters may
lead to positive conflicts of jurisdiction (both potential and parallel proceedings). Due to the fact that
from the perspective of the effectiveness of the administration of justice, a positive jurisdictional
conflict is an undesirable phenomenon, it will be necessary to resolve it. After the withdrawal of Great
Britain from the European Union and the end of the transitional period, British courts, as a rule, will
not be able to apply the solution provided for in Regulation 1215/2012 in such a situation - the state
of pending litigation and the related rule of resolving positive jurisdictional conflicts by the rule of time
priority. This may lead to the problem of British courts applying solutions that are not known to the
legal orders of continental European countries, such as anti-suit injunction or the forum non coveniens
doctrine. However, due to the fact that Great Britain has notified its accession to the Lugano
Convention, this threat seems to be relatively distant. However, bearing in mind some of the
shortcomings of the Lugano coven, it would be advisable for the United Kingdom to conclude a
multilateral agreement with the European Union, which would regulate the issues of cooperation in
civil and commercial matters to an even greater extent.
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PRÁVOMOC, UZNÁVANIE A VÝKON SÚDNYCH ROZHODNUTÍ V
OBDOBÍ PO BREXITE
Michal Záthurecký
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: Brexit has a fundamental impact on jurisdiction, recognition and enforcement of judicial
decisions in post-Brexit relating to the United Kingdom. This article deals with the impact of the
Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the
European Union and the European Atomic Energy Community on the abovementioned matters.
Abstrakt: Brexit zásadným spôsobom obmedzí určovanie právomoci, uznávanie a výkon súdnych
rozhodnutí týkajúcich sa Veľkej Británie. Príspevok sa zaoberá dopadmi Dohody o vystúpení
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva
pre atómovú energiu na horeuvedené oblasti.
Key words: European Union, Brexit, private international law, jurisdiction, recognition and
enforcement of judicial decisions.
Kľúčové slová: Európska únia, Brexit, medzinárodné právo súkromné, právomoc, uznávanie a výkon
súdnych rozhodnutí.
ÚVOD
V oblasti medzinárodného práva súkromného sa na poli Európskej únie podarilo dosiahnuť
výraznú unifikáciu a harmonizáciu, ktoré prispeli k posilneniu právnej istoty a efektívnosti pri
presadzovaní slobody, bezpečnosti a spravodlivosti medzi členskými štátmi. Vo vzťahoch medzi
členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom však vo vzťahu k týmto hodnotám došlo k ich ohrozeniu
tým, že Spojené kráľovstvo využilo svoje právo1 vystúpiť z Európskej únie a uzavrelo s Európskou
úniou dohodu o vystúpení, ktorou sa stanovujú podmienky riadeného vystúpenia Spojeného
kráľovstva z EÚ v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Dohoda o vystúpení“).
Dohoda o vystúpení nadobudla platnosť 1. februára 2020 spolu s politickým vyhlásením, ktorým sa
stanovuje rámec budúceho partnerstva medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.
V nadväznosti na Dohodu o vystúpení je potrebné určiť, aké dopady bude mať na európske súdy,
občanov Európskej únie ako aj na právnické osoby, ktoré sídlia alebo pôsobia v Európskej únii, vo
vzťahu k určovaniu medzinárodnej právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí, ale aj
vo vzťahu k určovaniu rozhodného práva. Predmetom tohto príspevku je posúdenie aplikácie
a dôsledkov ukončenia aplikácie najdôležitejších sekundárnych právnych aktov v oblasti určovania
právomoci, uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí, teda Nariadenia Brusel Ibis2 a Nariadenia Brusel
IIa3 a teda aj analýza právne záväzných dokumentov, ktoré môžu tieto nariadenia v aplikačnej praxi
nahradiť.
1

1

CIRCOLO, A. et al.: Article 50 of the Treaty on European Union: how to uderstand the "right" of the
member state to withdraw the European Union? v Brexit: history, reasoning and perspectives.1. vyd.
Cham: Springer International Publishing AG, 2018, str. 199-214.
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci
a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „Nariadenie Brusel
Ibis“)
3 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone
rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje
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Tento príspevok je členený na štyri kapitoly. V tejto prvej kapitole uvádzame základné
východiská príspevku. V druhej kapitole sa venujeme Dohode o vystúpení v tých častiach, ktorých
predmetom je justičná spolupráca v občianskych a obchodných veciach. V tejto druhej kapitole
uvádzame základné rámce aplikácie Nariadení Rím a Nariadenia Brusel v prechodnom období a po
ňom. V tretej kapitole sa venujeme otázke toho, aké právo bude aplikovateľné na otázky právomoci,
uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí po skončení prechodného obdobia. V záverečnej štvrtej
kapitole zhrnieme závery tohto príspevku.
DOHODA O VYSTÚPENÍ
Dohoda o vystúpení je medzinárodná zmluva, ktorá bola podpísaná medzi Európskou
úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“) a Spojeným
kráľovstvom, ktorej predmetom je stanovenie dojednaní týkajúcich sa vystúpenia Spojeného
kráľovstva z Európskej únie a Euratomu, pri ktorých sa zohľadní rámec ich budúcich vzťahov. Jedným
zo základných pilierov tejto dohody je zabezpečiť riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva
z Európskej únie a Euratomu. Za týmto účelom sa zmluvné strany dohodli na určení prechodného
obdobia, počas ktorého sa na právo Európskej únie bude vzťahovať aj na Spojené kráľovstvo
a v Spojenom kráľovstve, pričom platí, že účinok tohto práva je rovnaký ako vo vzťahu k členským
štátom. Účelom prechodného obdobia je poskytnúť zúčastneným stranám dostatočný časový priestor
pre vyjednanie a uzatvorenie dohôd, ktoré budú upravovať budúce vzťahy medzi Európskou úniou,
Euratomom a Spojeným kráľovstvom. Prechodné obdobie je obdobie, ktoré začína dátumom
nadobudnutia platnosti Dohody o vystúpení, teda 1. február 2020, a skončí sa 31. decembra 20204
(ďalej len „prechodné obdobie“). Dodávame, že prechodné obdobie môže byť podľa ustanovenia
článku 132 Dohody o vystúpení predĺžené o jeden rok alebo o dva roky. Ku dňu odovzdania tohto
príspevku však k aplikácii článku 132 Dohody o vystúpení nedošlo.
Dohoda o vystúpení adresuje vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom, Európskou úniou
a Euratomom v plnej šírke. Do tejto šírky spadá aj prebiehajúca justičná spolupráca v občianskych
a obchodných veciach, ktorá je upravená v šiestej hlave, v článkoch 66 až 69. Tieto štyri články
upravujú osud sekundárnych aktov Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce členských štátov
počas prechodného obdobia a po jeho skončení.
Podľa článku 66 sa v Spojenom kráľovstve uplatňuje Nariadenie Rím I v súvislosti s so
zmluvami uzatvorenými pred skončením prechodného obdobia a Nariadenie Rím II v súvislosti so
skutočnosťami, ktoré spôsobili škodu5, ak k takýmto skutočnostiam došlo pred skončením
prechodného obdobia. Článok 67 ustanovuje opatrenia v oblasti právomoci, uznávania a výkonu
súdnych rozhodnutí a súvisiacej spolupráce ústredných orgánov v občianskej a obchodnej oblasti.
Tieto opatrenia sa týkajú uplatňovania Nariadení Brusel ako aj Nariadenia o výživnom6. Podľa článku
67 ods. 1 Dohody o vystúpení sa v tom článku uvedené opatrenia vzťahujú na konania začaté pred
skončením prechodného obdobia v Spojenom kráľovstve, ako aj v členských štátoch v situáciách,
ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, ako aj vo vzťahu ku konaniam alebo úkonom týkajúcich sa
týchto konaní podľa ustanovení týchto nariadení týkajúcich sa prekážok začatej veci (litispendencia)
a súvisiacich vecí. Vo vzťahu k uznávaní a výkonu súdnych rozhodnutí sa aplikujú opatrenia uvedené
v článku 67 ods. 2. Opatrenia v tomto ustanovení sa uplatňujú v Spojenom kráľovstve ako aj
v členských štátoch v situáciách, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, a to do skončenia
prechodného obdobia. Súčasťou opatrení podľa článku 67 ods. 2 sú aj opatrenia týkajúce sa
dožiadaní, insolvenčných konaní, európskych platobných rozkazov, vecí s nízkou hodnotou sporu
a osvedčení súvisiacich s ochrannými opatreniami v občianskych veciach.
Cezhraničná justičná spolupráca do skončenia prechodného obdobia vo veciach doručovania
súdnych a mimosúdnych listín ako aj cezhraničného vykonávania dôkazov sú upravené v článku 68.
Ďalšie opatrenia sú obsiahnuté v článku 69.
2

nariadenie (ES) č. 1347/2000 (ďalej len „Nariadenie Brusel IIa“ a spolu s Nariadením Brusel Ibis ďalej
len „Nariadenia Brusel“).
4 Článok 126 Dohody o vystúpení.
5 Po anglicky výstižnejšie ako „events giving rise to damage“.
6 Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a
výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti
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UPLATNITEĽNÉ PRÁVO PO SKONČENÍ PRECHODNÉHO OBDOBIA
Podľa znenia Dohody o vystúpení po uplynutí prechodného obdobia nebude možné
v Spojenom kráľovstve, ako aj v členských štátoch v situáciách, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva,
uplatniť normy medzinárodného práva súkromného Európskej únie, a to najmä normy uvedené
v Nariadeniach Brusel a Nariadení o výživnom. Základnou otázkou teda je, aký právny inštrument
bude uplatňovať Spojené kráľovstvo a členské štáty v situáciách, ktoré sa týkajú Spojeného
kráľovstva. Keďže sekundárne právo Európskej únie je vylúčené Dohodou o vystúpení, pripadá
v úvahu aplikácia Bruselského dohovoru7, Luganského dohovoru8, alebo Haagskeho dohovoru9.
3

Uplatňovanie Bruselského dohovoru
Po skončení prechodného obdobia sa ukončí právna platnosť a účinnosť Nariadení Brusel
v rozsahu ustanovenom v príslušných ustanoveniach Dohody o vystúpení. Táto skutočnosť bude mať
za následok, že Spojené kráľovstvo už nebude uznať a vykonať súdne rozhodnutia členských štátov
v Spojenom kráľovstve spôsobom, ktorý je predvídaný v dotknutých nariadeniach. Z pohľadu
členských štátov sa rozhodnutia vydané v konaní pred súdmi Spojeného kráľovstva (resp.
regionálnymi súdmi) nebudú uznávať a vykonávať z dôvodu, že Nariadenia Brusel sa uplatňujú len
v rámci členských štátov. Členské štáty teda budú aplikovať na súdne rozhodnutia vydané súdmi
v Spojenom kráľovstve svoje vnútroštátne predpisy10. V rámci členských štátov v tomto ohľade
nastáva určitá dvojkoľajnosť. Členské štáty z východnej Európy nie sú signatármi Bruselského
dohovoru, a preto vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu budú aplikovať svoje vnútroštátne normy.
Zvyšné členské štáty však sú signatármi Bruselského dohovoru 11. V súčasnosti sa rieši otázka, či je
v tejto súvislosti potrebné, aby tieto zvyšné členské štáty opätovne pristúpili k aplikácii Bruselského
dohovoru, ktorý je však na dnešnú dobu zastaralý.
V prípade aplikácie Bruselského dohovoru týmito zvyšnými štátmi vyvstáva otázka, akým
spôsobom je potrebné interpretovať článok 68 ods. 1 Nariadenia Brusel Ibis12. Prípustné sú dva
výklady. Podľa prvého výkladu toto ustanovenie znamená, že Nariadenie Brusel Ibis úplne
a permanentne nahrádza Bruselský dohovor a k jeho aplikácii už teda nie je možné sa vrátiť13. Hlavný
právny argument, prečo nie je možné vrátiť sa k Bruselskému dohovoru je blízkosť prepojenia medzi
Bruselským dohovorom a členstvom v Európskej únii. Spojené kráľovstvo ratifikovalo Bruselský
dohovor ako súčasť acquis communitaire. To znamená, že status Spojeného kráľovstva ako signatára
Bruselského dohovoru je spojený s členstvom v Európskej únii. Právna analýza podporujúca tento
3.1

Dohovor z 27. septembra 1968 o právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných
veciach (ďalej len „Bruselský dohovor“).
8 Dohovor z 30. októbra 2007 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a
obchodných veciach (ďalej len „Luganský dohovor“). V niektorých prameňoch sa uvádza názov
„Luganský“ a v iných zasa „Lugánsky“. V tomto príspevku používame prvý menovaný názov.
9 Dohovor z 30. júna 2005 o dohodách o voľbe súdu (ďalej len „Haagsky dohovor“).
10 V prostredí Slovenskej republiky sa uplatní predovšetkým postup podľa § 2 zák. č. 97/1963 Zb.,
zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, v neskoršom znení. K tomu pozri: LYSINA,
P. a kol.: Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom – komentár. 1. vyd. Praha:
C.H.Beck, 2012, komentár k § 2.
11 Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko. V roku 1978 pristúpilo
Spojené kráľovstvo, Írsko a Dánsko, v roku 1982 Grécko, v roku 1989 Španielsko a Portugalsko a v
roku 1996 Rakúsko, Švédsko a Fínsko.
12 Článok 68 ods. 1 Nariadenia Brusel Ibis: „Toto nariadenie nahrádza medzi členskými štátmi
Bruselský dohovor z roku 1968, s výnimkou území členských štátov, na ktoré sa vzťahuje územná
pôsobnosť dohovoru a ktoré sú vylúčené z pôsobnosti tohto nariadenia podľa článku 355 ZFEÚ.“
13 Tento názor je vyjadrený napríklad v: RUHL, G.: Brexit Negotiations Series: ‘The Effect of Brexit on
the Resolution of International Disputes – Choice of Law and Jurisdiction in Civil and Commercial
Matters’ v ARMOUR, J. , EIDENMULLER, H. (eds), Negotiating Brexit, Mníchov/Oxford/BadenBaden:
C.H.Beck/Hart/Nomos,
2017,
str.
62;
dostupné
aj
online
na:
https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/04/brexit-negotiations-series-%E2%80%98effect-brexit-resolution-international; PILICH, M.: Brexit and EU Private International Law: May the UK
stay in? v Maastricht Journal of European and Comparative Law, roč. 24, vyd. 3., str. 394, dostupné
aj online na: https://doi.org/10.1177/1023263X17722327.
7
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argument je založená na článku 50 ods. 314 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého toto ustanovenie
obsahuje aj ukončenie platnosti Bruselského dohovoru15,16,17. Tento výklad má však dva zásadné
problémy a to, že nie je možné ukončiť platnosť medzinárodnej zmluvy nariadením 18, a že článok 68
ods. 1 Nariadenia Brusel Ibis sa uplatňuje len na „medzi členskými štátmi“ a teda len medzi členskými
štátmi Nariadenie Brusel Ibis „nahrádza“ Bruselský dohovor. Nakoľko však Spojené kráľovstvo nie je
členským štátom, možno tvrdiť, že toto ustanovenie nemá ďalej dopad na uplatňovanie Bruselského
dohovoru. Podľa druhého výkladu
Podľa druhého výkladu je potrebné termín „nahrádza“ použitý v článku 68 ods. 1 Nariadenia
Brusel Ibis vykladať tak, že Nariadenie Brusel Ibis sa v stanovenom rozsahu uplatňuje pred, resp.
namiesto Bruselského dohovoru, čo nemá dopad na platnosť alebo existenciu tohto dohovoru. Po
skončení prechodného obdobia skončí aj platnosť Nariadenia Brusel Ibis, čím odpadne aj prekážka
uplatňovania Bruselského dohovoru ustanovená v článku 68 ods. 1. Spojené kráľovstvo tak bude
uplatňovať procesné pravidlá ustanovené v Bruselskom dohovore19. Tento názor možno označiť za
väčšinový. V tomto bode musíme skonštatovať, že vzťah medzi článkom 68 ods. 1 a Bruselským
dohovorom nie je jednoznačne špecifikovaný ani v slovenskom akademickom prostredí v nám známej
spisbe.
Podľa nášho názoru je z hľadiska medzinárodného práva verejného akceptovateľný len výklad
druhý. Z pohľadu medzinárodného práva verejného je Bruselský dohovor medzinárodná
multilaterálna zmluva, ktorá bola uzatvorená podľa noriem medzinárodného práva verejného
zakotvených vo Viedenskom dohovore. Keďže nedošlo k ukončeniu Bruselského dohovoru podľa
Viedenského dohovoru, nemožno hovoriť o skončení jeho platnosti. Bruselský dohovor je tak
potrebné považovať za medzinárodný dohovor, ktorý je platný a účinný.
Uplatňovanie Luganského dohovoru
Luganský dohovor je medzinárodnou zmluvou uzatvorenou Európskou úniou, ktorá je
prameňom práva Európskej únie a v zmysle článku 216 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je
takáto dohoda záväzná pre inštitúcie Európskej únie a aj pre členské štáty. Podľa judikatúry Súdneho
dvora Európskej únie sú také medzinárodné zmluvy prameňom práva Európskej únie 20. Vo vzťahu
k uplatňovaniu Luganského dohovoru vyvstáva problematika súvisiaca s tým, že Európska únia (resp.
toho času Európske spoločenstvo) ho uzavrela v roku 2007 s Islandom, Švajčiarskom, Nórskom
a Dánskom21 ako samostatná zmluvná strana22. Európska únia uzatvorila Luganský dohovor v rámci
3.2

Článok 50 ods. 3: „Zmluvy sa prestanú vzťahovať na dotknutý členský štát odo dňa nadobudnutia
platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po oznámení uvedenom
v odseku 2, pokiaľ Európska rada jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty po dohode
s dotknutým členským štátom.“
15 Z titulu fungovania článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii stratí vo vzťahu k Spojenému
kráľovstvu právnu záväznosť aj Luganský dohovor a Haagsky dohovor, nakoľko pristúpenie
Európskej únie k týmto dohovorom má podľa článku 216 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
právny dopad len na členské štáty.
16
Z pohľadu medzinárodného práva verejného je tento právny argument založený na ustanovení
článku 54 ods. 1 písm. b) Viedenského dohovoru o zmluvnom práve otvorený na podpis vo Viedni
dňa 23. augusta 1978 (ďalej len „Viedenský dohovor“).
17 SACCO, M., a kol.: Brexit: A Way Forward. 1. vyd. Leeds: Vernon Press, 2019. str. 269.
18 K tomu pozri článok 59 Viedenského dohovoru.
19 AIKENS, R., DINSMORE, A.: Jurisdiction, Enforcement and the Conflict of Laws in Cross-Border
Commercial Disputes: What Are the Legal Consequences of Brexit? v European Business Law
Review, 2016, str. 908.
20 Prípad Súdneho dvora Európskej únie č. 181/73 Haegemann; prípad Súdneho dvora Európskej
únie č. 40/72 Schroder.
21 Dánsko uzatvorilo Luganský dohovor ako samostatná zmluvná strana, nie ako členský štát
Európskej únie.
22 Viac k právomoci Európskej únie uzatvárať medzinárodné zmluvy v: LYSINA, P.: Právomoc
Európskej únie uzavierať medzinárodné zmluvy v prípadoch, keď je uzavretie medzinárodnej zmluvy
ustanovené v právne záväznom akte Európskej únie v Acta Facultatis Iuridicae Universitatis
Comenianae, roč. 38, č. 2. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 157-177.
14
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výkonu svojej výlučnej právomoci. Tento záver bol potvrdený aj Súdnym dvorom Európskej únie 23. Po
vydaní predmetného stanoviska je „celkom jednoznačné, že členské štát Európskej únie nemôžu
samostatne uzatvárať medzinárodné zmluvy v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach,
teda konkrétne napríklad dohovory v rámci Haagskej konferencie medzinárodného práva
súkromného“24. Luganský dohovor „v zásade kopíruje“25 úpravu Nariadenia Brusel Ibis pred jeho
revíziou, pričom sa rozširuje jeho teritoriálne uplatňovanie aj na vzťahy súvisiace s Islandom, Nórskom
a Švajčiarskom26. Luganský dohovor nahradil dovtedajšieho predchodcu Luganského dohovoru
z roku 1988. „Tento dohovor, podobne ako pôvodné Naradenie Brusel I, obsahuje vlastnú procesnú
úpravu vzájomného uznávania a výkonu rozhodnutí (...)“27. Odchodom z Európskej únie stratí
Spojené kráľovstvo svoje „sprostredkované“ členstvo v Luganskom dohovore. Z tohto pohľadu sa tak
Spojené kráľovstvo stane nezávislým od zmluvnej strany Luganského dohovoru a bude musieť ku
nemu, v prípade záujmu, pristúpiť nanovo ako samostatná zmluvná strana. Luganský dohovor je
otvorený aj pre nečlenské štáty. V takomto prípade musí pristupujúci štát získať súhlas všetkých
členských štátov. Spojené kráľovstvo oznámilo28 svoj záujem stať sa signatárom Luganského
dohovoru a ku 28. januáru 2020 už disponovalo súhlasom Švajčiarska, Nórska a Islandu. Dňa 8.
apríla 2020 Spojené kráľovstvo podalo formálnu prihlášku Švajčiarskej federálnej rade podľa článku
69 ods. 2 Luganského dohovoru. V súlade s článkom 72 ods. 2 depozitár (t.j. Švajčiarska federálna
rada) postúpila prihlášku ostatným zmluvným stranám. Depozitár vyzve členské štáty aby vyjadrili
s pristúpením súhlas, a to v lehote do jedného roka od výzvy depozitára podľa článku 72 ods. 3
Luganského dohovoru. Vo vzťahu k prechodnému obdobiu bude Spojené kráľovstvo považované za
zmluvnú stranu Luganského dohovoru až jeho skončenia.
V prípade, ak sa Spojené kráľovstvo stane signatárom Luganského dohovoru, je potrebné
poznamenať, že neunikne rozhodovacej praxi a interpretácii dohovoru Súdneho dvora Európskej únie
a to s poukazom na článok 1 ods. 1 Protokolu č. 2 k Luganskému dohovoru29. Z nášho pohľadu sa
javí byť pristúpenie k Lugánskemu dohovoru ako najúčinnejší spôsob ako udržať vysoký štandard
v oblasti medzinárodného práva procesného pre Spojené kráľovstvo a členské štáty Európskej únie.
Lugánsky dohovor síce neobsahuje najmodernejšie pravidlá obsiahnuté v Nariadení Brusel Ibis, no
predstavuje lepšiu alternatívu oproti zastaralému Bruselskému dohovoru.
Uplatňovanie Haagskeho dohovoru
Haagsky dohovor bol uzatvorený pod krídlami Haagskej konferencie pre medzinárodné právo
súkromné dňa 30. júna 2005. Tento dohovor bol uzavretý v dôsledku ambiciózneho projektu
Haagskej konferencie pre medzinárodné právo súkromne vytvoriť jednotný a potenciálne celosvetový
systém pre určovanie právomoci, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí. Tieto snahy môžeme
sledovať od roku 1992. Nakoľko sa však zistilo, že nie je možné nájsť široký konsenzus v oblasti
pravidiel pre určovanie právomoci, uznania a výkonu súdnych rozhodnutí, zúčastnený členovia sa
3.3

Stanovisko Súdneho dvora Európskej únie č. 1/03
PAUKNEROVÁ, M.: Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013, str.
77.
25 LACKO, P.: Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch
s cudzím prvkom. 2. vyd. Wolters Kluwer: Bratislava, 2017. str. 10.
26 K tomu viac pozri: Dôvodová správa profesora Fausto Pocara k Dohovoru o právomoci a o uznávaní
a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach podpísanému v Lugane 30. októbra 2007,
č. 2009/C 319/01; pre vzťah medzi Luganským dohovorom a nariadením Brusel I pozri ods. 18 až 22
dôvodovej správy.
27 LYSINA, P. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vyd. Bratislava: C.H.Beck, 2016, str. 412.
28 Pozri oznámenie dostupné online na: https://www.gov.uk/government/news/support-for-the-uksintent-to-accede-to-the-lugano-convention-2007
29 Článok 1 ods. 1 Protokolu č. 2 k Luganskému dohovoru: „Každý súd pri uplatňovaní a výklade tohto
dohovoru náležite prihliadne na zásady obsiahnuté v každom relevantnom rozhodnutí k ustanoveniam
tohto dohovoru alebo porovnateľným ustanoveniam Lugánskeho dohovoru z roku 1988 a právnych
nástrojov uvedených v článku 64 ods. 1 tohto dohovoru, ktoré vydali súdy štátov viazaných týmto
dohovorom a Súdny dvor Európskych spoločenstiev“.
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sústredili na oblasť, v ktorej vedeli konsenzus dosiahnuť. A tak sa zrodil Haagsky dohovor.30 Spojené
kráľovstvo je v súčasnosti zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru prostredníctvom svojho členstva
v Európskej únii s ohliadnutím na parametre vzťahov nastavené v prechodnom období. Dňa 28.
decembra 2018 oznámilo Spojené kráľovstvo svoj zámer pristúpiť k Haagskemu dohovoru
depozitárovi, no následne oznámilo, že pozastavuje svoj zámer až do jeho vystúpenia z Európskej
únie. Dňa 31. januára 2020 Spojené kráľovstvo oficiálne notifikovalo holandské Ministerstvo
zahraničných vecí, ako depozitára, o späťvzatí zámeru o pristúpení k Haagskemu dohovoru.
Z oznámenia31, ktoré bolo zaslané depozitárovi, vyplýva, že Spojené kráľovstvo má v úmysle pristúpiť
k Haagskemu dohovoru vo „vhodnejšom čase“ pred skončením prechodného obdobia. Do skončenia
prechodného obdobia sa tak Spojené kráľovstvo považuje za člena Európskej únie. Tu sa však črtá
zvláštny problém. V Spojenom kráľovstve nadobudne Haagsky dohovor platnosť najskôr tri mesiace
po uložení listiny o ratifikácii32, pričom sa bude uplatňovať len na dohody o výlučnej právomoci súdu
dojednané potom, ako tento dohovor vstúpil do platnosti pre štát zvoleného súdu33. Môže sa tak stať,
pokiaľ nebude dohodnutý osobitný režim, že medzi účinnosťou, a do istej miery aj ochranou,
Nariadenia Brusel Ibis a medzi účinnosťou Haagskeho dohovoru bude existovať pomerne závažné
vzduchoprázdno34.
ZÁVER
Spojené kráľovstvo, a špecificky Anglicko, je destináciou, ktorá sa často využíva pre riešenie
medzinárodných sporov. Súdy Spojeného kráľovstva si vybudovali dobrú reputáciu, a tak je tomu aj
v prípade medzinárodného práva procesného. Je nepochybné, že na budovaní moderných pravidiel
medzinárodného práva súkromného významnou mierou prispela aj prax a teória odborníkov zo
Spojeného kráľovstva. S príchodom Brexitu však došlo k veľkému zásahu do stability
a predvídateľnosti pravidiel spojených s určovaním právomoci, či pravidiel pre uznanie a výkon
súdnych rozhodnutí. Zníženie tejto atraktivity má dopad aj na súdy členských štátov, ktoré budú
musieť používať odlišné normy pre posudzovanie medzinárodnej právomoci v prípadoch, ktoré
súvisia so Spojeným kráľovstvom. Rozhodnutia súdov Spojeného kráľovstva budú bez pochýb tiež
problematické pri procesoch ich uznávania a následného výkonu.
Je pravdou, že právna istota a stability v právnych vzťahoch s cudzím prvkom je posilnená
režimom platným v prechodnom období, počas ktorého ostávajú kľúčové nariadenia v oblasti
medzinárodného práva súkromného Európskej únie v platnosti aj v Spojenom kráľovstve a vo veciach
súvisiacich so Spojeným kráľovstvom. Prechodné obdobie by malo slúžiť na negociáciu dohôd o tom,
ako budú vyzerať vzťahy medzi Európskou úniou, Euratomom a Spojeným kráľovstvom. Tento
príspevok analyzoval tri medzinárodné inštrumenty a tri medzinárodné režimy v oblasti určenia
právomoci, uznania a výkonu cudzích rozhodnutí po skončení prechodného obdobia.
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RISK-BASED APPROACH IN THE GDPR – INTERPRETATIONAL
PROBLEMS
Wojciech Panek

Doctoral School of University of Silesia in Katowice
Abstract: It is impossible to imagine the protection of personal data in the EU without using a riskbased approach. There are many advantages to this approach, but above all it guarantees a high
level of personal data protection. Risk management in the protection of personal data is a basic
element of the risk-based approach, regulated by the provisions of the GDPR. It is these provisions
that are the source of two fundamental doubts. First of all, it is not entirely clear how to set a high level
of risk. This level determines whether the procedure described in Article 35 of the GDPR should be
followed. It seems that the only reasonable solution is to conduct a preliminary risk analysis that will
allow the level to be assessed and appropriate steps to be taken. Secondly, the provisions of the
GDPR contain some tips on the scale of risk level. They indicate criteria that can be helpful in
determining what level of risk we are dealing with. Despite this, they relate little to the lowest
acceptable risk, making it extremely difficult to determine. Considerations on these doubts are the
subject of this paper.
Key words: GDPR, risk-based approach, risk management
1.

INTRODUCTION
There is little doubt that a risk-based approach has become an integral part of modern personal
data protection, including personal data protection within the European Union. In the case of EU law,
this happened due to the entry into force of Regulation (EU) 2016/679 of The European Parliament
and of The Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC,1 where
risk plays a key role. In the GDPR, the European legislator placed an emphasis on a unique kind of
risk: the risk for the rights and freedoms of natural persons.2 Risk – or more precisely the level of risk
– should, as a rule, decide on many issues, and above all whether data processing will take place or
should be continued, and if so, how data processing should be secured. Despite such specific
obligations related to risk, the provisions of the GDPR are much less explicit on other issues related
to risk. This causes two major doubts about two risk issues in particular.
The first of these is the issue of determining the level of risk associated with data processing.
It is primarily about establishing a high level of risk, which implies the need to carry out the procedure
described in Article 35 GDPR – a data protection impact assessment (DPIA). A cursory reading of the
GDPR provisions suggests two possible interpretations: either the level of risk should be determined
systematically, in isolation from the DPIA – in principle as a separate obligation of the personal data
administrator; or the risk measurement is only required in connection with the DPIA, meaning that all
other measurements are optional and can be carried out using any means.
The second issue is the so-called ‘zero risk’. Without a doubt, the GDPR suggests that the
data controller must strive to achieve the lowest acceptable level of risk. However, despite the obvious
desire for a low level of risk, is it possible and acceptable to have zero risk, or will there always be at
least some minimal level of risk?

1

Official Journal of the European Union L 119/1, hereinafter: GDPR
Justification of choosing rights and freedoms might be found in Article 1 § 2 GDPR, which sets out
the GDPR’s goal.
2
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2.

DETERMINING THE RISK LEVEL
By introducing risk to the EU regulation on personal data protection, the European legislator
linked the matter to two key obligations from the personal data administrator's perspective.
The most important obligation is related to the decision on starting or continuing to process
personal data. According to Article 35 § 1 GDPR, where a type of processing, in particular using new
technologies, and taking into account the nature, scope, context and purposes of the processing, is
likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the controller must, prior to
the processing, carry out an assessment of the impact of the envisaged processing operations on the
protection of personal data. What determines the need to conduct a DPIA is, in principle, the level of
risk of a violation of the rights and freedoms of natural persons by the specific processing of personal
data.
The second obligation is to ensure adequate protection of personal data processing. According
to Article 32 § GDPR, taking into account the state of the art, the costs of implementation and the
nature, scope, context and purposes of processing as well as the risk of varying likelihood and severity
for the rights and freedoms of natural persons, the controller and the processor must implement
appropriate technical and organisational measures to ensure a level of security appropriate to the risk.
Therefore, risk should be the first matter taken into consideration by the personal data administrator
when designing and implementing appropriate security measures.
In both cases, the necessary element is the knowledge of the current level of risk associated
with processing personal data. So the question, then, arises as to when and how to assess the level
of risk?
The first possible interpretation assumes that measuring risk is one of the obligations of the
personal data administrator. Consequently, the risk associated with individual data processing should
be measured before processing itself, and before processing continues, meaning that the risk level
should be checked regularly. All this should be somehow documented or, more broadly, recorded.
The risk identified in this way will be taken into account when selecting the appropriate safeguards3
and, obviously, if it is determined that processing involves a high level of risk, then the data controller
will have to start the DPIA. The source of this understanding of risk estimation in the GDPR comes
primarily from two provisions: Article 24 § 1 and Article 25 GDPR. The first of these imposes on the
personal data administrator the obligation to implement such safeguards, both technical and
organisational, that will ensure compliance with the provisions of the GDPR. The second provision
contains two key principles for the modern protection of personal data: privacy by design and privacy
by default. These rules guarantee that personal data protection will be included in every project related
to the processing of personal data, and this will be the default protection. Read together, Articles 24
and 25 GDPR allow us to see the need for risk assessment as a separate, formalised obligation of
the personal data administrator.
The second possible interpretation, assuming the voluntary nature of risk assessment until it
reaches high levels, can be derived from the principle of accountability, and thus greater flexibility of
the risk-based approach.4 According to Article 5 § 2 GDPR, the data controller is responsible for
implementing the rules related to the processing of personal data and should be able to demonstrate
this. How this will be done depends entirely on the decision of the personal data administrator. It can
therefore be assumed that, by adopting such an interpretation, the personal data controller will
primarily use an undocumented risk estimation. The source of this estimation will be primarily his
experience and knowledge of current data processing.5 Therefore, he will estimate the risk, and the
results of this estimation will be reflected through appropriate safeguards or conducting a DPIA, with
the difference that it is only as part of the DPIA that the risk will be formally and compulsorily assessed.
3.

ZERO RISK LEVEL
While the high level of risk has become the subject of greater interest from the European
legislator, the issue of other possible levels of risk needs to be clarified. The lowest acceptable risk
level is particularly important. According to practitioners of personal data protection, the GDPR does
3

Which may itself contribute to such a level of risk that is acceptable from the perspective of the
personal data administrator.
4 SPINA, A. A Regulatory…, p. 90
5 Just like in risk-based auditing – UNGER, B. and VAN WAARDEN, F. How to dodge..., p. 959
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not accept high risk levels at all.6 Adopting such an assumption means that the administrator of
personal data should strive for a maximum reduction of the risk associated with data processing. In
turn, there are two possible directions of that interpretation: one, assuming the possibility of achieving
zero risk level, and the other, based on the assumption that there is always a minimal level of risk.
The analysis of both options should be prefaced by explaining what risk measurement really
is. In short, risk analysis presents the level of the chance that threats identified in advance will come
true. If the threats occur, the risk analysis helps predict how serious the damage is that they can
cause. In this way, the analysis helps establish the precise negative effects of what is uncertain and
unpredictable.7
By adopting the first interpretative direction, the data controller may consider that he has taken
into account all possible scenarios and threats and, in his opinion, none of them occur or will occur in
his case. In particular, he may consider that he has carefully analysed the guidelines contained in the
GDPR, especially in Recital 75 of the GDPR, and the potential threats described therein are unlikely
to happen, and so will not cause any harm. As a result, the risk associated with processing the data
does not exist at all.
The second interpretation does not go quite as far as the first. The personal data administrator
also takes into account possible risk and damage scenarios related to data processing. As a result of
the analysis, he states that in his case there is very little probability that any of the scenarios will occur,
and even if something happens it will cause very little damage. Thus, he concludes that there is very
little risk associated with processing the data, but not zero.
4.

CONCLUSIONS
Both interpretational doubts are important because they entail a number of consequences. In
both cases, the resolution of the interpretational doubts should be sought through economic sciences
and the provisions of the GDPR.
The GDPR contains a few valuable hints as to exactly what should be done in a risk analysis.
According to Recital 76, the likelihood and severity of the risk to the rights and freedoms of the data
subject should be determined with reference to the nature, scope, context and purposes of the
processing. The elements listed there are great guidance for a responsible subject and allow him to
evaluate the likelihood and severity of risk from a data protection perspective, having a significant
influence on perceiving the key factors. According to the second part of mentioned Recital risk should
be evaluated on the basis of an objective assessment, by which it is established whether data
processing operations involve a risk or a high risk. The GDPR places an emphasis on the need to
monitor and verify the risk, which has been enclosed in Article 24 § 1 sentence 2 and Article 32 § 1
point D GDPR. Both of these provisions refer directly to matters of data security, but supported by the
accountability principle, which should be considered as a duty of risk control.8
Bearing in mind the above considerations, one should opt for the interpretative direction
according to which the risk estimation is a separate obligation of the administrator. This conclusion is
suggested by a careful reading of the second part of Recital 76, where one can find the purpose of
measuring risk in the form of determining which level the personal data controller is dealing with. Thus,
a risk estimation in general,9 and estimating high levels of risk as part of the DPIA,10 and are two
separate responsibilities whose objectives are quite different. While the purpose of risk estimation is
to determine its level and adapt it to the subsequent obligations with which the risk is associated, the
goal of the DPIA is primarily to mitigate the high level of risk and, at the same time, to implement and
implement the principle of privacy by design.11 Although the European legislator did not explicitly
impose such an obligation, the recommended solution is any form of documenting the conducted risk
assessment. Of the many possibilities, the easiest solution seems to be to create an appropriate
report, which should be stored in a database known as a risk registry.12
6

CZARNOWSKI, A.P. and GAWROŃSKI, M. In: GAWROŃSKI, M. (ed.): Ochrona…, p. 311
GELLERT, R. Data..., p. 13
8 Similar view: WIĘCKOWSKA M. Obowiązki… p. 64; POLOK, M. Bezpieczeństwo..., p. 335
9 GELLERT, R. We Have Always… p. 484
10 Art. 35 § 7 point c of GDPR
11 BINNS, R. Data…, p. 22
12 HOPKIN, P. Fundamentals…, p.88
7

105

The second issue is closely related to the issue of the scale of risk in the GDPR. It is clear that
the most important element of measuring risk is its scale, because it will explain the meaning of
likelihood and the severity multiplication product. As with likelihood and severity factors, the risk scale
too should be a product of the controller’s risk understanding and risk attitude. Determining the
likelihood and severity must be done with regard to a specific situation and a specific subject, whose
risks have been analysed. However, an indicator should not be considered only as a phrase, but
above all as a result of a sort of evaluation of above factors carried out by the data controller. It reflects
the way he understands the probability and severity.13
For the risk under the GDPR, the threats must be considered from the perspective of a natural
person’s rights and freedoms. A sort of explanation as to what should be treated as a threat has been
included in Recital 75 of the GDPR, which indicates a situation where personal data are processed
that reveal racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union
membership, or the processing of genetic data, data concerning health or data concerning sex life or
criminal convictions and offences or related security measures. It also applies where personal aspects
are evaluated, in particular analysing or predicting aspects concerning performance at work, economic
situation, health, personal preferences or interests, reliability or behaviour, location or movement, in
order to create or use personal profiles, where the personal data of vulnerable natural persons, in
particular of children, are processed, or where processing involves a large amount of personal data
and affects a large number of data subjects. Of course, responsible subjects must not limit a threat
analysis only to a “checklist” of the examples presented by recital 75 of the GDPR, but should extend
it as far as possible.14 One possible solution is to use Article 29 Data Protection Working Party
guidelines15 to determine a high risk level. The guidelines consist of a list of criteria helping to decide
whether there is a high risk. Because the criteria are merely an illustrative list of possible situations to
be considered as a source of high risk, it might not always need to be used.
It is a fundamental misunderstanding to recognise that zero risk may occur in any situation.
Sometimes zero risk is identified with a certain situation where the consequences can be foreseen
with absolute precision.16 However, this is a misnomer because it is impossible to enumerate a full
catalogue of threats. So knowledge plays a special role here. The more the personal data
administrator knows about the data processing, the conditions under which it is to take place, etc. the
more risk sources it can identify, which means that, in principle, some minimum risk level will always
remain.17
As a result, zero risk is very dangerous as a concept because it can cause the administrator
of personal data not only to allow the processing of data that is not properly secured, but also to
incorrectly refrain from implementing the appropriate procedures. In addition, assuming the existence
of a zero risk level may lead to a low level of real risk.18 This, in turn, leads to a distortion of the real
goal that the risk meets at all.19 The data controller must be aware that the decision to cut down the
risk level or avoid risk implies the potential need to stop processing certain data, or even to resign
from some data processing altogether. Very often such a decision will not happen, as it means an end
to some crucial business activity.20
13

Thanks to that, it is possible to justify why, for example, one incident is highly probable, but in
another case it is unlikely
14One suggested solution is to use the institution of a personal data breach, which has been defined
in Article 4 point 12 GDPR to throw light on other, skipped threats; also, like M. Gumularz and P. Kozik
suggest, a threat should include every action on private data that breaks any of the data processing
principles - GUMULARZ M. and KOZIK P. Ochrona…, p. 178-179; as well as ineffective or not
introduced mechanisms of executing a natural person’s rights – Case C-131/12 Judgment of the
Court (Grand Chamber) of 13 May 2014, Official Journal of the European Union C 212/4.
15 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY: Guidelines…
16 WILLIAMS JR., C.A. Smith, M.L. and Young, P.C. Zarządzanie…, p. 35
17 GELLERT, R.: Data…, p. 15
18 JANSEN H.L. An approach…, p. 86
19 GELLERT R., We have always…, p. 482
20 This does not mean that the decision to not processing certain data or certain processes will never
happen, but it must be well considered and just be profitable. Sometimes it is better to not process
any data, than to expose the organisation to greater risk.
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To sum it up, the above interpretational doubts give rise to one characteristic feature of a
risk-based approach – the need for a multidisciplinary approach. A proper understanding and
application of individual elements related to the risk-based approach cannot take place without
combining two crucial elements: legal knowledge, including knowledge and experience arising from
the operation of a risk-based approach in other areas. This has already been obvious for most of key
players on the market, but for smaller subjects involved in data processing, it seems to be something
unusual and rather scary. Only such an approach is able to enable any administrator of personal data
to meet its obligations under the GDPR. In addition, those are conditions where the real purpose of a
risk-based approach – and so the support of the decision-making process21 – might be found.
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CHANGES IN THE HUNGARIAN PARLIAMENTARY
DISCIPLINARY LAW IN 2020
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Abstract: The amendment to modify the Act XXXVI of 2012 on the National Assembly (hereinafter:
Ogytv.) have been submitted on 12 November 2019 and it caused huge indignation, the media was
loud about the changes of the regulations on the parliamentary disciplinary law. The amendment on
Ogytv. changes the system of disciplinary rules, and also it introduces several new elements. The
new regulation introduced a sanction, which was not implemented in Hungary before. The new
sanction is the ban, which raised several constitutional issues. With the amendment entering into force
proxy voting has also been introduced. This means a banned Member may, in accordance with the
amendment, delegate his or her voting power to a representative, to enable a vote in absence during
the period of the ban. Can the amendment be applied at all in accordance with the Hungarian Basic
Law? In my presentation, I would like to highlight the changes that came into force in 2020, present
the correlation between the newly introduced sanctions and the constitutional principles, and ask
questions that may arise during this correlation.
Key words: parliamentary disciplinary law, amendment, questions, ban, proxy voting

1

DEFINING THE NOTION OF DISCIPLINARY LAW
The disciplinary law of the parliament is unique both in its tools and its aims. „Parliamentary
disciplinary law is well-known in every parliament, its aim is to protect the constitutional function of
legislation by protecting the order of business, as well as its members (Members of the Parliament,
speakers, etc.) and others.”1
The disciplinary law of the parliament primarily covers the behaviour of the members of the
parliament acting as representatives, however, in order to ensure the independence of the ruling party
measures may necessarily expand to members’ private sphere as well. Sanctions of the disciplinary
law of the parliament are different from that of applied in labour law, namely in that they are milder. 2
„Due to the parliamentary autonomy and the legal immunity of Members the sanctioning of various
unlawful actions (and actions violating the provisions of the Rules of Procedure) is only allowed to
other authorities (police, courts) in very limited cases. Since there is no possibility to normal judicial
remedy either, practicing the disciplinary law can be regarded as the privilege3 of the parliament.4
The Speaker of the National Assembly shall exercise policing and disciplinary powers,
however, the making of certain decisions is carried out by the parliament as a body. The powers of
the Speaker are primarily connected to correction and raising awareness but he is also responsible
for maintaining order and imposing different sanctions. In a wider sense under parliamentary
disciplinary law we mean „the totality and application of substantive provisions (procedural disciplinary

Smuk, Péter: Alkotmányjog II. Államszervezet [Constitutional law II. Organization of the state],
Universitas-Győr Nonprofit Kft. Győr, 2014. p. 45.
2 Szente, Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba [Introduction to parliamentary law]. Atlantisz Kiadó.
2020. p. 277.
3 Parliamentary privileges ensure the independency for the plenum, therefore, members of the
National Assembly have such immunities as being excluded from regulations being under judicial
power.
4 Szente, Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba [Introduction to parliamentary law]. Atlantisz Kiadó.
2020. p. 277.
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rules) due to the violation of representative’s obligations.”5 Besides that disciplinary law is also
characterized by individual assessment as it would simply be impossible to exactly define all violent
behaviours. Rules are also formed by custom law, parliamentary ethics and common decency.
Furthermore, parliamentary disciplinary law is also characterized by gradual approach; every repeated
violation is followed by more and more severe sanctions or penalties. Still, all Members of the National
Assembly are expected to adhere to the provisions of the Rules of Procedure. „Disciplinary law not
only protects the reputation of the assembly but it also prohibits the usage of expressions and phrases
hurting others, as well as the application of aggressive tone. The reason behind it is that Members of
the National Assembly have a wide range of immunity regarding their parliamentary role and if they
violate external parties’ interests or rights their prosecution is much more complicated or simply
impossible. Hence it is justifiable that the Speaker of the National Assembly has tools against the
misuse of the freedom of speech and the right to speak.”6
2

CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE NATIONAL REGULATION
In Hungary the constitutional principles of the legal status of the Members of the National
Assembly are regulated by the Fundamental Law of Hungary: „Members of the National Assembly
shall be elected by universal and equal suffrage in a direct and secret ballot, in elections which
guarantee the free expression of the will of the voters, in the manner laid down in a cardinal Act.” 7
The freedom of expression of the Members of the National Assembly is also based on
constitutional principles, the Fundamental Law ensures their right to vote, initiate Acts, address
interpellations or questions to the Government or any of its members, as well as their right to
immunity.8
The constitutional limits of the activity of Members of the National Assembly in Hungary is set
by paragraph (7) of Article 5 of the Fundamental Law as per the followings: „The National Assembly
shall establish the rules of its operation and the order of its debates in the provisions of the Rules of
Procedure adopted with the votes of two thirds of the Members of the National Assembly present. In
order to ensure undisturbed operation of the National Assembly and to preserve its dignity, the
Speaker of the National Assembly shall exercise policing and disciplinary powers laid down in the
provisions of the Rules of Procedure.”
3

MODIFICATION OF ACT XXXVI OF 2012 ON THE NATIONAL ASSEMBLY ENTERING
INTO EFFECT ON 1 FEBRUARY 2020
The sittings of the National Assembly have been scandalous many times in Hungary,
especially the cycle between 2010-2014 can be highlighted. Act XXXVI of 2012 on the National
Assembly was modified at that time and many new elements were introduced (such as the decrease
of Members’ remuneration) in order to discipline problematic Members of the National Assembly.
However, it did not deliver the expected results, it seemed that the existing sanctions were not strict
enough for members to stop them from disturbing the sittings, using banners, shouting or using
obscene words and expressions.
Therefore, it had to be even stricter, so on 12 November 2019 government party members
handed in the proposal for the modification of the Act XXXVI of 2012 on the National Assembly. The
proposal was entitled as Act CVIII of 2019 on the amendment of certain acts related to the operation
of the National Assembly and the legal status of its members.
The amendment of the law caused great uproar, the media was full of the strengthening of the
disciplinary power. The act was adopted on 10 December 2019 and entered into effect on 1 February
2020. The amendment of the Act on the National Assembly modified the system of regulations for the
disciplinary power; it introduced many new elements with significant sanctions. Hereinafter I am going
Wéber, Krisztina: A parlamenti fegyelmi jog és a képviselői etikai kódex [Parliamentary disciplinary
law and ethical codex of Members]. In: Parlamenti ösztöndíjasok [Parliamentary scholars] 2005/2006,
Parlamenti Módszertani Iroda. Budapest, 2007. p. 132.
6 Wéber, Krisztina: A parlamenti fegyelmi jog és a képviselői etikai kódex [Parliamentary disciplinary
law and ethical codex of Members]. In: Parlamenti ösztöndíjasok [Parliamentary scholars] 2005/2006,
Parlamenti Módszertani Iroda. Budapest, 2007. p. 138.
7 Fundamental Law, Article 2. paragraph (1)
8 Fundamental Law, Article 5. paragraph (6), Article 6. paragraph (1), Article 7. paragraph (1)-(2)
5
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to present the rules of the higher decrease of Members’ remuneration and the newly introduced
institution of ban.
Rules referring to the decrease of Members’ remuneration: in case of more serious action that
violate the disciplinary power the Speaker of the National Assembly has the right to decrease the
remuneration payable to the Member of the National Assembly as per the regulations of the Act; his
power of assessment covers the level of decrease within the framework of the law. In case of milder
violations as per the amendment of the act the remuneration of members can only be decreased if
the reprimand or the warning of the Speaker of the National Assembly was not successful.
However, the amendment significantly increased the maximum reduction of remuneration that
can be given due to the exact same violation:
a) previously, interrupting the chair of the National Assembly was not followed by financial
sanction, however, according to rules entered into effect as per the amendment this behaviour can
now be sanctioned with value of the monthly amount of the Members’ remuneration.
b) in case of using an indecent term or a term offending the reputation of the National
Assembly, non-violently disturbing the sitting, the debate or the voting, or, disturbing members in their
right to debate (such as occupying the presidential pulpit on 12 December 2018) the maximum third
of the remuneration set previously has been raised to the value of 2-4 months amount of Members’
remuneration,
c) while previously in case of hindering the sitting or the process of voting, or using physical
violence or threatening with it one-month amount of the remuneration was imposed, now it has been
raised to the maximum of 6-months amount of Members’ remuneration.9
The key point of the amendment is the newly introduced type of sanction, the ban. The
previously known sanction of exclusion also remained, this one is new.
The previously applied sanction of exclusion’s period was either the rest of the given sitting
day or the whole period of the sitting, given the seriousness of the violent behaviour, however, the
participation of the given member in the decision making was not excluded as even under the effect
of the measure he or she could return to the chamber for the period of the decision making.
The legal consequence of the newly introduced ban is more serious compared to the previous
exclusion, as the banned member is not only required to leave the chamber but also the Parliament
and the area of buildings serving as the place of House of Parliament, the Office Building of the
National Assembly and the buildings accommodating the Office of the National Assembly; he cannot
stay there or enter them during the period of the ban.
In case of ban with immediate effect the degree of the exclusion is determined by the act as
fifteen days in all cases as the exact justification of the violent behaviour and the appropriate
determination of the sanction is not possible while simultaneously adhering to the task of chairing the
sitting.10
However, the act also makes it possible that the ban is carried out upon the written request of
the Speaker, the chair of the sitting or the leader of any parliamentary group.11 In this case the time
of the ban can be even longer; the degree of the measure is not unified but its maximum is defined
one by one, by adjusting it to the given violent behaviour. In this case the period of the ban can be
ordered within the frames of the act, depending on the circumstances and having regard to the
specialties of the sittings of the National Assembly set in calendar days or sitting days as per the
followings:
a) Members who, in the course of their speech, use an indecent term or a term offending the
reputation of the National Assembly can be excluded to the maximum of three sitting days or eight
calendar days,
b) Members who continuously use an incident term or a term offending the reputation of the
National Assembly or disturb the course of the sitting, voting or debate can be excluded to the
maximum of six sitting days or fifteen calendar days,
c) Members who hinder the course of the sitting, voting or debate can be excluded to the
maximum of twelve sitting days or thirty calendar days,

Act XXXVI of 2012 on the National Assembly. 47. §
XXXVI of 2012 on the National Assembly, paragraph 49. § (4)
11 Act XXXVI of 2012 on the National Assembly, paragraph 47. § (2)
9

10 Act
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d) Members who directly threaten with physical violence, directly call for physical violence or
hinder the exclusion of another Member shall be punished with the ban of maximum twenty-four sitting
12
days or sixty calendar days.
We can see the huge difference between the most serious consequences of the previously
applied exclusion and the newly introduced institution of ban. While Members who were previously
excluded were maximum only prohibited from the rest of the sitting, as the result of the modification
Members can now be prohibited from the area of the Parliament to the maximum of sixty days,
meanwhile they can also be excluded from four to six months of remuneration.
Banned Members are also obliged to leave the floor voluntarily, if not, the exclusion of
remuneration payable becomes the double of the maximum set against the given violent behaviour.
Moreover, ban can be applied in various cases. Except for the milder violations, this
modification allows the Speaker of the National Assembly to ban the Member in case of every other
violations, and if it is not done voluntarily, he can also double the degree of decreasing the
remuneration. These sanctions can also be applied simultaneously.
The other very scandalous novelty of the modification is that simultaneously with the ban, the
Act also introduces the institution of proxy voting (voting via a representative), which is – except to
committee meetings – unprecedented. The regulation is different in case of open and secret voting.
In case of open voting the banned Member can only practice his or her right to vote via a
representative as per the followings:
Members, whose right to speak has been withdrawn by the chair of the sitting may ask the
committee responsible for the interpretation of the provisions of the Rules of Procedure to take an ad
hoc position, and the leader of the responsible committee cannot refuse it. 13
In order to practice their right to vote, banned independent Members can be represented for
the whole period of the sitting via one other Member. The authorized representative is not obliged to
accept the assignment in contrast with the leader of the committee responsible, who has no other
option. The act also expresses that the authorized representative practices the right to vote in the
name of and according to the mandate of the banned Member, moreover, the banned Member can
make a written statement expressing his or her vote.14 The act also makes it possible for the banned
Member to make a statement one day after the electronic voting if he or she believes that the
authorized representative did not vote as per requested.15
The act also makes voting possible for banned Members in case of secret voting to practice
their right in person. During the time of secret voting the banned Member can practice his or her right
to vote – simultaneously with the other Members – but in a room appointed by the Speaker of the
National Assembly, the House of Parliament, the Office Building of the National Assembly or the
buildings accommodating the Office of the National Assembly.16
Practicing legal right through an authorized representative was not known in Hungary prior to
this: the sanction of the most serious actions carried out by physical violence or threatening with it did
not limit Members from carrying out their tasks outside the sittings – except for the rest of the given
sitting day – they could also vote. The new regulation does not only mean a more strict limitation in
its content but also regarding its area of application: ban can be applied for all kinds of violation except
for the interruption of the sitting, while the previous exclusion could only be applied in case of violence
or threatening with violence.
I discuss the above written with describing the current regulations. In Hungary the two
principles forming the basis of the legal status for Members are the freedom of mandate and its
equality. These two principles are also declared by the Fundamental Law as per the followings:
„Members of the National Assembly shall have equal rights and obligations; they shall perform their
activities in the public interest, and they shall not be given instructions in that respect.” 17 The equality
of mandate principle means, that every member has the same rights and obligations. The principle of
equal mandate can primarily be originated from the constitutional principle of democracy as „the
Act XXXVI of 2012 on the National Assembly, paragraph 47. § (2)
Act XXXVI of 2012 on the National Assembly, paragraph 49/A.§ (2)
14 Act XXXVI of 2012 on the National Assembly, paragraph 49/A. (5)
15 Act XXXVI of 2012 on the National Assembly, paragraph 49/A.§ (6)
16 Act XXXVI of 2012 on the National Assembly, paragraph 49/A. § (7)
17 Fundamental Law, Article 4. paragraph (1)
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13

111

inalienable element of democratic rule of law is the equal participation in political decision making, in
case of parliaments via democratically elected Members. An essential condition for the democratic
exercise of power is that the interests, values and views existing in society be measured in open
competition, and that they have the same chances of becoming a majority opinion and decision. 18 The
essence of the above mentioned representative function is that in its content the society’s political
views are represented, hence representing the will of people.
On the other hand, the principle of equal mandate, equality of members can be deduced from
the right to vote as well as from the right to hold public office. If the law were to discriminate between
Members, the principle of equal suffrage would be violated, and we would be making an
unconstitutional distinction between voters. "According to this construction of the argument, the
equality of political participation rights is thus transferred to the content of representation, otherwise
equal suffrage or the right to hold office would become vacant and illusory." 19
“Members have the same rights and obligations regardless of whether they have won their
seats in an individual constituency or on a list. It is also indifferent to this principle whether a Member
is a member of a political group or independent.”20 “This formal equality is not affected by the way in
which a seat is acquired. It is therefore irrelevant in that regard whether the mandate arose as a result
of individual or list elections.”21
The essence of free mandate is that Members can carry out their activity freely, without the
influence of other people or groups, only based on his or her conscience, bearing the interest of society
in mind.22 If any other groups of interest: „let it be widely known or nationally known would order the
Member to decide in a certain way the fiction according to which the Member represents the interest
of the whole society would not be protected. In addition, it would violate the principle of equal suffrage
if a group of voters has a stronger or more direct influence on certain members than other voters
have.”23 It should be mentioned that belonging to a political group or faction is more advantageous
than working as an independent member due to the “prerogatives” and benefits of the political
groups.24
The question then arises as to whether the amendment can be applied in accordance with the
Fundamental Law?
Citing Article IV paragraph (1) of the Fundamental Law and also keeping in mind the two
principles, in my opinion, voting via a representative and the transfer of the right to vote introduced by
the amendment – without a constitutional basis – violate equality of Members and the principle of free
mandate which also includes that Members cannot be instructed. According to the modification the
banned Member belonging to a committee representative can give an authorization to the leader of
the committee, which the leader is obliged to accept. The banned Member can set his or her intention
to vote beforehand in writing and the instructed Member is obliged to vote accordingly. Based on
these, the banned representative quasi gives an instruction to another representative with the
mandate.
However, from another practical point of view, the justification of Ogytv. amendment states
that: “An agreement is a legal document which obliges the mandating representative to act in
accordance with the preliminary guidelines of the prohibited representative. The agreement regulates
the legal relationship between the two Members, so that non-compliance can be assessed within the

Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. Atlantisz Kiadó, 2010., 164. o.
Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. Atlantisz Kiadó, 2010., 165. o.
20 ERDŐS Csaba: „Parlamenti képviselő” in JAKAB András – KÖNCZÖL Miklós – MENYHÁRD Attila
– SULYOK Gábor (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Alkotmányjog rovat,
rovatszerkesztő: BODNÁR Eszter, JAKAB András) http://ijoten.hu/szocikk/parlamenti-kepviselo
(2019)
21 Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. Atlantisz Kiadó, 2010., 166. o.
22 Részletesen lásd: Erdős Csaba: Az országgyűlési képviselők szabad mandátumának alapjai és az
intzéménnyel kapcsolatos legfontosabb kihívások. in: Parlamenti Szemle 2017/2. 5-24. o., illetve
Erdős Csaba: A közérdek és a törvényhozó hatalom. in: Lapsánszky András – Smuk Péter – Szigeti
Péter: Köz/érdek. Gondolat, Budapest, 2017. 287-311. o.
23 Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. Atlantisz Kiadó, 2010., 168. o.
24 Smuk Péter: Alkotmányjog II., Államszervezet. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2014. 48. o.
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framework of political responsibility.”25 So it does not associate legal binding force with the mandate,
it does not provide for sanctions. This legal institution is similar to the faction instructions recognized
in the professional literature, its codification has been avoided by the legislators so far. The automatic
replacement of a group member by the leader of a political group also means the legal
acknowledgement of the practice, so this rule, which was previously applied in practice but was not
codified, was also used as a basis for voting by Members.
In my view, if disciplinary jurisdiction is exercised with due constitutional authority and
procedure, then nor the ban, nor the deprivation of the right to speak is constitutionally a concern.
“Membership rights derive from parliamentary membership and are not personal rights belonging to a
person. We could also say that they are assigned rights which can be exercised only in the
circumstances and under the conditions laid down in the House Rules and the relevant legislation.
This, in turn, provides a sufficient basis for those rights to be – temporarily – restricted as a result of
a breach of the requirements for the exercise of rights, precisely in order to restore the conditions for
the exercise of Members rights.”26 In connection with this, the Constitutional Court ruled in 15/2019.
(IV. 17.) court order, that: “conducts, which cannot be described as lawful, even in a formal sense, are
not considered as obstruction. Such conduct may give rise to an unlawful situation in which the
restoration of proper functioning requires an immediate solution, but there is no specific provision to
that effect in the rules governing either the 'normal' procedure or disciplinary measures. It is also a
constitutional requirement for conducts aimed to dealing with such situations, that not to infringe either
the principle of reasonable and democratic functioning, or – in accordance with the case-law of the
Constitutional Court detailed above – the rights of Members or essential procedural rules.”
The question also arose whether ban causes distortion in the representation itself? Does the
authorization to vote duplicate the right to vote of the given Member? As I have previously cited it
before, the principle of equality is one of the basic principles which means that Members have equal
rights, and their obligations are equal as well.
What happens if a banned MP does not authorize anyone to vote? The answer is simple:
nothing. Given the free mandate, no one is left unrepresented because of public representation.
4

WHAT DO THE NUMBERS SAY?
The question for me was, to what extent has the application of sanctions become a tool of
power in the hands of the government side, how often are sanctions applied to opposition MPs and
how often to majority members?
To answer this, from 2010 onwards I examined the fee reductions imposed in each cycle. The
previous house rule did not yet know the concept of a reduction in honorarium, it has been introduced
with the Ogytv. However, since its entry into force in January 2013, Members have been regularly
sanctioned by a reduction in honorarium. Behavior named in the decisions of the Speaker (,for which
the Member was sanctioned): violation of the authority of the Parliament or serious violation of the
order of the Parliament. In this cycle, most penalties were imposed because the Member used a
blatantly offensive term in parliamentary sittings.
A glaring event of the cycle was the occupation of presidential pulpit in June 2013. When the
new land law was voted on, the Jobbik faction occupied the presidential pulpit. This was considered
by the Speaker to be a “threat of direct physical violence” and therefore sanctioned the MPs involved
in the action with the most severe punishment at the time, the deprivation of a monthly fee.27
In the period from 2014 to 2018, no action similar to the one in June 2013 can be found,
however, there have been cases where Members have been fined. This is the case, for example,
when three Members have initiated a pre-authorization to a demonstration, but this has been rejected.
Despite the rejection, the three MPs raised a poster with pictures and text on the day of the March 6,
2017 session of the National Assembly. Therefore, the Speaker of the House, referring to subsections
(1) and (2) of Section 38/A § of Ogytv.28, sanctioned them with HUF 100,000 honorarium reduction
Ogytv. justification 49/A. §
Szente Zoltán: A parlamenti fegyelmi jog és a képviselői etikai szabályok elvi alapjai és gyakorlati
lehetőségei. Budapest, 2005 december https://www.parlament.hu/biz38/mob/tan/szente.htm
27 Writing H/11659.
28 A material or pictorial illustration may not be used at a sitting of the National Assembly, unless it is
approved in advance by the House Committee.
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per person.29 In the cycle, the sitting day of 10 April 2017 was also extraordinary, when several
Members held up A/4-sized boards – each person one – with signs, the boards read together stated
the following text “Ne írd alá, János!” (Do not sign, John!), addressed to the President of the Republic.
At the same time, five more Members held a sign labeled “VETO”. Referring to the the Ogytv. 38/A §
the members have been fined to HUF 50,000 and HUF 100,000 each.30
The highest fee reduction imposed in the cycle was due to the conduct of a representative on
the day of May 8, 2017, which amounted to HUF 747,878. 31
In the current cycle from 2018, a strong wave of penalties and an increase in amounts can be
observed. An event with a particularly big echo in the media was the occupation of the pulpit by the
opposition on 12 December 2018, when opposition MPs protested against the amendment of the
Labor Code by various means. Members of Parliament occupied the Speaker’s Podium, preventing
the President from getting up to the pulpit. In addition, some MPs scattered paper tags over the ranks
of pro-government MPs and stretched molinos. These behaviors were mostly categorized into three
categories by the Speaker:
1. Based on Ogytv. 50. § (1): used physical violence at a session of Parliament,
2. Based on Ogytv. 49. § (4): the conduct of representative seriously violates the authority
and order of the Parliament,
3. Based on Ogytv. 38/A. § (1) and (2): no material or pictorial illustration may be applied at a
sitting of the National Assembly, unless it is permitted in advance.
For the violations of category 2-3. representatives typically received fines of between HUF
300,000 and HUF 550,000, while for behaviors classified to group 1 an amount of HUF 1 million or
more have been assessed. The highest penalty was given to two deputies, in the amount of HUF
1,782,000 per person.32 Under the rules in force at the time, Members could not be penalted with a
reduction of remuneration higher than a monthly allowance, so presumably the two Members were
penalized with such a high amount because they had a higher salary as group leaders.
Another notorious case of the cycle is the sitting day on October 21, 2019, when an opposition
MP held a sign in front of the prime minister during his speech before the agenda, saying “He has to
lie because he have stolen too much”. The Speaker described this behavior as “a serious violation of
the authority and order of the Parliament” and reduced the MP's honorarium by HUF 329,900. On the
same day, for the same facts the salaries of 9 government party representatives were reduced by only
HUF 50,000. 33
After that the amendment I have described came into force on 1 February 2020. From the entry
into force of the amendment until this date, the honorarium has been reduced in two cases: the
honorarium of an opposition member has been decreased by HUF 1,979,400 because of his/her
behavior on the sitting of February 17, 2020 based on Ogytv. 46/E §. 34 Furthermore, the HUF
4,400,000 reduction in the remuneration of an opposition member is mentioned as a “record
punishment”. The MP appeared in the plenary session of the Parliament on 13 October 2020 with a
bag of potatoes and accused the winning governing parties of buying votes by giving potatoes to the
voters. The Speaker described the action of the faction leader as an act that blatantly violated the
authority of the Parliament and the dignity of the sitting, therefore he imposed a two-month fee
reduction.35
The figures show that pro-government MPs were typically fined with a larger amount, and there
were also examples of opposition and pro-government MPs being sanctioned differently for the same
behavior. These figures suggest that the regulations are intended to prevent opposition MPs from
acting. Furthermore, the numbers show that the extent of the honorarium-reduction, the amount of the
fines drastically raised.

29

Writing H/14778., H/14776., H/14774.
Writing H/15874.
31 Based on the data provided by the Press Office of the Office of the Parliament
32 Writing H/5181., H/5292.
33 Based on the data provided by the Press Office of the Office of the Parliament
34 Based on the data provided by the Press Office of the Office of the Parliament
35 Based on the data provided by the Press Office of the Office of the Parliament
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5

SUMMARY
The uninterrupted operation of the National Assembly, the maintaining of the order of sittings
and the internal operation of the National Assembly can be regulated through the disciplinary law
which requires Members to behave in a certain way and avoid certain other types of behaviour.
In my opinion rules of the disciplinary law of the National Assembly have to be formed in a way
that they need to be appropriate for Members to be able to represent the interest of the given society,
meanwhile the rights of Members are not distorted and the prestige of the National Assembly is also
protected so that the parliament as a „political arena” is suitable to debate different viewpoints.
The regulation of disciplinary law is undoubtedly the part of parliamentary autonomy which
aims at ensuring the independency of the institutions and the effective operation of the sittings.
In a modern parliamentary democracy the National Assembly has several constitutional
functions and the opposition has a crucial role in that this constitutional function is ensured by the
parliament in a proper way. In such a situation when the government and the parliamentary majority
form a unified political power in reality there is a really great need for the protection of the
parliamentary opposition’s entitlements and possibilities. „Having regard to that the parliamentary
majority is interested in that the government stays in its place and carries out its program, it implicitly
endeavours to decrease the role and position of the opposition. In case this endeavour also goes
together with a low quality of political culture but applicable legal tools, there is a great danger that the
government majority totally makes the effective operation and the practice of the rights of the
opposition impossible. Therefore, the rights of the opposition Members (...) always have to be a
priority, even compared to the level of protection generally adhering to Members. The disciplinary
procedures of the parliament are especially appropriate to retaliate and silence the opposition,
especially if we take the system of reasoning explained by the government into account.” 36
Constitutional Court stated in the 15/2019. (IV. 17.) decision, that “the foundations of the
functioning of parliamentary democracy, i.e. the legitimacy of the exercise of public power by the
current majority of parliaments, are so firstly the existence of electoral rules in accordance with the
Basic Law, secondly the existence of such legislative procedural rules that provide a framework for
parliamentarians guaranteeing to act prudently and in the public interest; and thirdly, real compliance
with these rules.”
With excessive disciplinary sanctions the rights of the opposing party Members can be greatly
limited or their financial security can be endangered and they can be forced into self-limitation through
these measures. As far as I am concerned parliamentary rights of Members have to be efficiently
protected also from the sanctions coming from the parliamentary majority.
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LEGISLATÍVNE NEDOSTATKY VYBRANÝCH ZÁKONOV
NAVRHNUTÝCH POSLANCAMI NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Vincent Bujňák
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The Constitution of the Slovak Republic guarantees in Art. 87 par. 1 to members of the
National Council the right of legislative initiative. Although most of the approved laws are proposed by
the government, there are laws in each election period which were proposed by the members of the
National Council themselves. In this context, the paper analyzes selected laws from five parliamentary
terms, which were proposed by the members of the National Council themselves and contained a
clear legislative shortcoming. Based on these experiences from five parliamentary terms, the author
proposes changes that could reduce the risk of approving similar laws in the future.
Abstrakt: Ústava Slovenskej republiky garantuje v čl. 87 ods. 1 poslancom Národnej rady právo
legislatívnej iniciatívy. Hoci väčšina schválených zákonov je navrhnutá vládou, v každom volebnom
období možno nájsť také schválené zákony, ktoré navrhli samotní poslanci Národnej rady. Príspevok
v tejto súvislosti analyzuje vybrané zákony z piatich volebných období, ktoré boli navrhnuté samotnými
poslancami Národnej rady a obsahovali zjavný legislatívny nedostatok. Autor na podklade skúseností
z piatich volebných období navrhuje zmeny, ktoré by do budúcna mohli riziko schválenia podobných
zákonov znížiť.
Key words: legislative initiative, Member of the National Council of the Slovak Republic, legislative
process, legislative rules
Kľúčové slová: legislatívna iniciatíva, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, legislatívny
proces, legislatívne pravidlá
ÚVOD
Ústava Slovenskej republiky bola od svojho schválenia 1. septembra 1992 novelizovaná už
osemnásťkrát. Jedným z jej článkov, ktorých sa žiadna doterajšia priama novelizácia nedotkla, je čl.
87. Ten obsahuje trojicu subjektov s priznaným právom legislatívnej iniciatívy na podanie návrhov
zákonov. V pôvodnom znení návrhu ústavy sa síce počítalo s tým, že popri parlamentných výboroch,
poslancoch a vláde bude právo legislatívnej iniciatívy priznané aj prezidentovi republiky, 1 no podľa
Spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu ústavy vo výboroch Slovenskej
národnej rady navrhli až tri parlamentné výbory jeho vypustenie z tohto článku,2 čo sa pretavilo do
schváleného znenia. Trojica subjektov s právom legislatívnej iniciatívy je tak stabilnou súčasťou
ústavného poriadku od samotného vzniku štátu.
K 1. júnu 2020 sú k dispozícii údaje o legislatívnej činnosti Národnej rady za sedem
ukončených volebných období. Z celkových údajov vyplýva, že spomedzi 3 036 schválených
normatívnych právnych aktov bolo 2 433 predložených v podobne vládnych návrhov (80,47 %).
V priemere najmenej poslaneckých návrhov bolo schválených počas V. volebného obdobia (26 alebo
1

Vládny návrh Ústavy Slovenskej republiky z júla 1992.
Spoločná správa výborov Slovenskej národnej rady (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR)
o výsledku prerokovania vládneho návrhu Ústavy vo výboroch Slovenskej národnej rady (tlač SNR
24). Dostupné na https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=75409 [cit. 18. 07. 2020]
1
2
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12,5 % z legislatívnej činnosti Národnej rady za toto volebné obdobie),3 a najviac v poslednom
uplynutom volebnom období (127 alebo 28,35 % z legislatívnej činnosti). Kým vláda je takto
dominantným navrhovateľom schválených normatívnych aktov, poslanecká iniciatíva tvorí stále
významnú a nezanedbateľnú časť z celkovej legislatívnej činnosti Národnej rady.
vládne návrhy
poslanecké návrhy
návrhy výborov
spolu
1994-1998
258
55* (17,57 %)
313
1998-2002 3
406
126* (23,68 %)
532
2002-2006 3
458
92* (16,73 %)
550
2006-2010 5
442
84 (15,85 %)
4
530
2010-2012 6
178
26 (12,5 %)
4
208
2012-2016 7
382
69 (15,16 %)
4
455
2016-2020 8
319
127 (28,35 %)
2
448
súhrn
2 443
579 (19,07 %)
14
3 036
Tabuľka 1: Legislatívna činnosť Národnej rady za I. až VII. volebné obdobie
4

Právna doktrína skúma pri legislatívnej činnosti poslancov Národnej rady predovšetkým ich
aktivitu v rámci pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v II. čítaní (problematika tzv. wild riders),9
ktorej výsledkom sú nezriedka normatívne právne akty s legislatívnymi nedostatkami. Predmetom
nášho skúmania sú také normatívne právne akty, ktoré boli navrhnuté poslancami a určitý legislatívny
nedostatok obsahovali už v momente doručenia návrhu, t. j. ešte pred formálnym začiatkom I. čítania,
pričom žiadny zo zriadených nástrojov pre kontrolu legislatívnej správnosti návrhov tento legislatívny
nedostatok nezachytil.
2

NÁSTROJE
NÁVRHOV

PRE

KONTROLU

LEGISLATÍVNEJ

SPRÁVNOSTI

POSLANECKÝCH

Výskyt legislatívnych nedostatkov v poslaneckých návrhoch nemôže byť považovaný za
prekvapujúci. Prispievajú k tomu najmä dva faktory, a to procesný a inštitucionálny. V zmysle § 1 ods.
2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a
o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na poslanecké návrhy nevzťahuje povinné pripomienkové
konanie podľa ustanovení § 10 tohto zákona. Pripomienkové konanie je pritom zo svojej podstaty
nastavené tak, aby sa na základe uplatnených pripomienok mohol navrhovateľ oboznámiť
s prípadnými legislatívnymi nedostatkami, ktoré pri tvorbe návrhu prehliadol. Ak by ani žiadny
z pripomienkujúcich subjektov legislatívny nedostatok neidentifikoval, návrh zákona upravený podľa
výsledkov pripomienkového konania sa predkladá na rokovanie Legislatívnej rady vlády Slovenskej
republiky v súlade s čl. 23 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády. Pri inštitucionálnom faktore je zase
Dôvodom nízkeho čísla mohla byť skutočnosť, že V. volebné obdobie bolo výrazne skrátené
ústavným zákonom č. 330/2011 Z. z.
4
História legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky. Dostupné na
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=461085. [cit. 07. 07. 2020]. Za I. až
III. volebné obdobie zverejňuje Národná rada štatistiky za poslanecké návrhy a návrhy výborov
súhrnne ako poslanecké návrhy.
5 Stručný prehľad o činnosti NR SR vo IV. volebnom období (2006-2010). Dostupné na
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=461084. [cit. 07.07.2020]
6 Stručný prehľad o činnosti NR SR v V. volebnom období (2010-2012). Dostupné na
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=461083. [cit. 07.07.2020]
7 Stručný prehľad o činnosti NR SR v VI. volebnom období (2012-2016). Dostupné na
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=461082. [cit. 07.07.2020]
8 Stručný prehľad o činnosti NR SR v VII. volebnom období (2016 – 2020). Dostupné na
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477374. [cit. 07.07.2020]
9 Pozri napríklad OROSZ, L. SVÁK, J. BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu, Bratislava:
Eurokódex, 2011, s. 408 až 410 alebo SVÁK, J., KUKLIŠ, P., BALOG, B., SURMAJOVÁ, Ž.: Teória
a prax legislatívy. 3 vydanie. Bratislava: Eurokódex, s. r. o., 2012, s. 288 až 290.
3
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vhodné pripomenúť, že kým ministerstvá majú k dispozícii svoje legislatívne odbory, poslanci
využívajú pre účely prípravy návrhov služby asistentov, ak samozrejme nemajú sami právnické
vzdelanie a legislatívne zručnosti. Služby asistentov sú zase limitované § 4a ods. 3 zákona č.
120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorý zakotvuje spôsob výpočtu
výšky finančných prostriedkov dostupných na odmenu asistenta poslanca a výdavky na prevádzku
poslaneckej kancelárie. Je preto logické, ak právny poriadok zriaďuje nástroje slúžiace aj na kontrolu
legislatívnej správnosti poslaneckých návrhov.
Odporúčanie predsedu Národnej rady k odstráneniu nedostatkov
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady (ďalej len „ZoRP“) v § 69
ustanovuje, že spôsob tvorby zákonov, podrobnosti o postupe pri ich príprave, predkladaní a
prerokúvaní a o ich forme upravia legislatívne pravidlá, schvaľované parlamentným uznesením. Pre
každého navrhovateľa sú legislatívne pravidlá záväzné. Na § 69 nadväzuje § 70 ods. 1, ktorý priznáva
predsedovi Národnej rady oprávnenie odporučiť navrhovateľovi odstrániť nedostatky spočívajúce
v nesúlade návrhu so ZoRP alebo s legislatívnymi pravidlami. Predseda Národnej rady ale nemá
v tomto smere právomoc autoritatívne rozhodnúť, že medzi podaným návrhom a zákonom ZoRP
alebo legislatívnymi pravidlami existuje nesúlad. Táto právomoc je § 70 ods. 1 priznaná plénu
Národnej rady, ktorá vo veci rozhoduje na podklade odporúčania predsedu a stanoviska samotného
navrhovateľa. Predseda Národnej rady je takto skôr v postavení primus inter pares. Otázkou pri
uplatnení tohto nástroja je, či by k jeho využitiu nemalo dochádzať iba v prípadoch, keď nesúlad so
ZoRP alebo legislatívnymi pravidlami dosahuje určitú intenzitu. Doslovná interpretácia § 70 ods. 1
totiž vedie k tomu, že aj jediná legislatívno-technická chyba v inak rozsiahlom návrhu novelizačného
zákona má viesť k vydaniu odporúčania chybu odstrániť. Takýto postup predsedu Národnej rady by
síce nebol v rozpore s textom § 70 ods. 1, no zároveň je žiaduce, aby sa aj tento nástroj využíval
umierneným a konzistentným spôsobom, obzvlášť v prípadoch, keď bol návrh podaný parlamentnou
opozíciou.
2.1

Stanovisko vlády Slovenskej republiky
Ďalší nástroj na kontrolu legislatívnej správnosti poslaneckých návrhov je zakotvený v § 70
ods. 2 ZoRP. Pokiaľ predseda Národnej rady nemá z hľadiska súladu návrhu so ZoRP alebo
legislatívnymi pravidlami výhrady, a samotné plénum uznesením rozhodlo o prerokovaní návrhu
v druhom čítaní, je povinnosťou predsedu Národnej rady doručiť poslanecký návrh vláde. K návrhu je
pripojená aj žiadosť o zaujatie stanoviska v lehote do 30 dní. ZoRP predpokladá možnosť, že vláda
stanovisko nezaujme, pričom dodatočne doručené stanovisko je možné zohľadniť. Tento nástroj
umožňuje vláde formálnym spôsobom upozorniť aj na prípadné legislatívne nedostatky návrhu, ktoré
pri jeho kontrole identifikovala. Stanovisko vlády môže obsahovať už aj znenie pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov, označované vládou ako pripomienky.10 Samotná vláda ich ale v druhom
čítaní predložiť nemôže, pretože ZoRP jej takéto oprávnenie nepriznáva.
S návrhmi vlády sa poslanci oboznámia predovšetkým na rokovaní príslušného výboru.
Povinnosťou určeného spravodajcu je v zmysle § 77 ods. 3 ZoRP o stanovisku vlády informovať. Je
potrebné konštatovať, že z formálneho hľadiska nebude rozdiel medzi stanoviskom vlády doručeným
v 30-dňovej lehote, a stanoviskom doručeným neskôr. Ani jedno nie je pre poslancov záväzné, alebo
inými slovami, obe môžu, ale nemusia byť v ďalšom legislatívnom procese zohľadnené.
Predovšetkým pri zákonoch, ktorých obsah bude do aplikačnej praxe uvádzať vláda je však v záujme
poslancov ako navrhovateľov, aby boli pripomienky týkajúce sa legislatívnej správnosti akceptované,
pretože legislatívne nedostatky môžu neskôr mariť dosiahnutie sledovaných cieľov.
2.2

Prerokovanie návrhu v ústavnoprávnom výbore a ďalších výboroch
Ustanovenie § 74 ods. 1 ZoRP predpokladá obligatórne prerokovanie každého návrhu
ústavnoprávnym výborom v druhom čítaní. Predseda Národnej rady navrhuje jeho prerokovanie aj
v ďalších výboroch, pričom poslanci môžu podať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými napríklad
rozšíria povinnosť prerokovania návrhu aj o ďalší výbor. Ústavnoprávny výbor zaraďuje právna
2.3

Pozri napríklad stanovisko vlády Slovenskej republiky k parlamentnej tlači 1087 (VII. volebné
obdobie) z 11. októbra 2018. Dostupné na
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=458757.
10
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doktrína k orgánom, ktoré nepriamo kontrolujú aj ústavnosť. Kým však pre ústavný súd ako
najvýznamnejší orgán kontroly ústavnosti je charakteristická právna kontrola, pri ústavnoprávnom
výbore sa uvádza kontrola politická.11 Pri ústavnoprávnom výbore existuje vyššia pravdepodobnosť,
že sa na jeho rokovaní identifikuje určitý legislatívny nedostatok v návrhu, keďže tradične v ňom majú
zastúpenie predovšetkým osoby s právnickým vzdelaním. Dôvera v korektné posúdenie každého
návrhu ústavnoprávnym výborom vyplýva implicitne aj z § 146 ods. 1 ZoRP. Ten upravuje právomoc
ústavnoprávneho výboru k podávaniu stanovísk riešiacich situácie, keď sa vyskytnú pochybnosti
o tom, ako sa má podľa ZoRP v konkrétnej veci postupovať.12
Kontrola Legislatívnym odborom Kancelárie Národnej rady
K nástrojom pre kontrolu legislatívnej správnosti poslaneckých návrhov sa zaraďuje aj kontrola
zamestnancami Kancelárie Národnej rady. Podľa § 143 ods. 12 ZoRP sa môžu poverení zamestnanci
zúčastňovať parlamentných schôdzí a na schôdzach výborov môžu podávať stanoviská
k prerokúvaným návrhom zákonov a iným materiálom. Pokiaľ stanovisko obsahuje už sformulované
znenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, tieto si môže osvojiť niektorý z členov výboru či
samotný navrhovateľ. Štandardne je stanovisko pripravené zamestnancom alebo zamestnancami
s právnickým vzdelaním.
2.4

Kontrola inými poslancami Národnej rady
Ustanovenie § 75 ods. 2 ZoRP oprávňuje poslancov bez členstva vo výboroch, ktorým bol
návrh pridelený, aby oznámili svoje stanovisko gestorskému výboru do začatia jeho rokovania. Ak by
v stanovisku formulovali znenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, nemôže sa o nich hlasovať
bez ich osvojenia niektorým z členov výboru. Poslanec je oprávnený navrhnúť zmeny priamo v pléne
počas druhého čítania, k čomu § 82 ods. 2 ZoRP vyžaduje súhlas celkovo 15 poslancov. Pokiaľ
predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy kolidujú so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi
návrhmi zo spoločnej správy výborov, táto kolízia má za následok to, že o pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhoch poslanca sa nemôže hlasovať. Kontrolnú úlohu poslancov predpokladá ďalej
§ 85 ods. 2 ZoRP v treťom čítaní, keď poslanec môže navrhnúť opravu legislatívno-technických chýb
a jazykových chýb.
2.5

2.6

Pripomienky prezidenta republiky
Právomoc prezidenta vrátiť Národnej rade zákony s pripomienkami na opätovné prerokovanie
v ústavnej lehote 15 dní od doručenia schváleného zákona (právo veta) patrí ku klasickým
právomociam hlavy štátu v parlamentnej forme vlády.13 V súlade s § 90 ods. 1 ZoRP musia
pripomienky obsahovať presné znenie navrhovanej úpravy, ak prezident republiky nenavrhne
neprijatie celého zákona. Tento nástroj predstavuje poslednú možnosť pre identifikáciu a opravu
legislatívneho nedostatku, pretože po podpise schváleného zákona najvyššími ústavnými činiteľmi
prichádza do úvahy už len ďalšia novelizácia. V období od schválenia ústavy až do 27. januára 1999
disponoval prezident právom veta aj smerom k ústavným zákonom. Po druhej novele ústavy (ústavný
zákon č. 9/1999 Z. z.) mu už toto právo nepatrí. Pri legislatívnych nedostatkoch obsiahnutých
v návrhoch ústavných zákonov je preto poslednou možnosťou pre ich identifikáciu a nápravu tretie
čítanie a ustanovenie § 85 ods. 2 ZoRP.
3

SCHVÁLENÉ POSLANECKÉ NÁVRHY S LEGISLATÍVNYMI NEDOSTATKAMI (VZORKA
Z PIATICH VOLEBNÝCH OBDOBÍ)

V nasledujúcej časti sa zameriavame na také schválené návrhy zákonov, resp. ústavných
zákonov, ktoré kumulatívne spĺňajú tri podmienky: (i) ako návrhy boli podané poslancom alebo
skupinou poslancov Národnej rady, (ii) tento návrh musel obsahovať už po predložení ustanovenie,
GIBA, M. a kol.: Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019, s. 301.
Národná rada prikladá stanoviskám ústavnoprávneho výboru dôležitosť, o čom svedčí
zverejňovanie zbierky týchto stanovísk na jej webovom sídle. Pozri https://www.nrsr.sk/web/Static/skSK/NRSR/Doc/zd_supvnrsr_2018.pdf. [cit. 07. 07. 2020]
13 OROSZ, L., ŠIMUNIČOVÁ, K.: Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Bratislava:
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998, s. 96.
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ktoré je legislatívnym nedostatkom, (iii) legislatívny nedostatok nebol v priebehu legislatívneho
procesu žiadnym spôsobom identifikovaný a opravený pomocou niektorého z dostupných nástrojov.
Za legislatívny nedostatok považujeme ustanovenie, ktoré nebolo v súlade s požiadavkami
predpísanými legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov. To, či bolo dané ustanovenie legislatívnym
nedostatkom je možné skúmať aj v kontexte neskoršej legislatívnej činnosti Národnej rady, ktorá ho
opravila ďalšou novelizáciou.
Ústavný zákon č. 210/2006 Z. z.
V januári 2006 predložila skupina štyroch poslancov do prvého čítania návrh na vydanie
novelizačného ústavného zákona, týkajúceho sa imunity členov parlamentu. Prostredníctvom tejto
poslaneckej iniciatívy sa dovtedajší text čl. 78 ods. 3 ústavy „Poslanca nemožno trestne ani
disciplinárne stíhať, ani vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky“ doplnil po
vloženej bodkočiarke o text „možno však prejednať priestupok, o ktorom to ustanoví zákon.“ Z
dôvodovej správy k tomuto návrhu zjavne vyplýva, že navrhovatelia ho predkladali so zámerom
dosiahnuť zúženie rozsahu poslaneckej imunity, v skutočnosti však dosiahli opak – rozšírili
procesnoprávnu imunitu aj na stíhanie priestupkov.14
Podľa legislatívnych pravidiel tvorby zákonov je cieľom legislatívnych prác pri tvorbe zákona
pripraviť a schváliť taký zákon, ktorý sa stane prirodzenou súčasťou vyváženého, prehľadného a
stabilného právneho poriadku zlučiteľného s právom Európskej únie. Ak navrhovatelia chceli svojim
návrhom dosiahnuť zúženie rozsahu poslaneckej imunity a v praxi dosiahli opak, takýto výsledok
dokazuje, že nimi navrhnuté stručné paragrafové znenie predstavovalo samo o sebe legislatívny
nedostatok kvôli svojej nespôsobilosti dosiahnuť sledovaný cieľ. Keďže návrh ústavného zákona bol
do legislatívneho procesu predložený po nadobudnutí účinnosti ústavného zákona č. 9/1999 Z. z.,
z nástrojov pre kontrolu legislatívnej správnosti poslaneckých návrhov neboli k dispozícii pripomienky
prezidenta republiky. Z verejne dostupných informácií vyplýva, že k návrhu ústavného zákona boli
v druhom čítaní schválené dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy výborov, tie sa
však týkali iba vypustenia slova „poslanca“ z navrhnutého textu a posunu účinnosti z 1. apríla 2006
na 1. mája 2006.15 Stanovisko vlády k návrhu sa na webovom sídle vlády nenachádza.16
3.1

Zákon č. 535/2008 Z. z.
Ústredným predpisom z oblasti územnej samosprávy je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Vo svojom § 22a ods. 2 uvádza, že osobitné postavenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, štruktúru a postavenie jeho orgánov upravuje osobitný zákon. Týmto zákonom
je zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave. Zákon č. 377/1990 Zb.
obsahuje v § 24 ods. 2 a 4 formuláciu, ktorej nesprávnosť je zrejmá už na prvý pohľad. V zmysle § 24
ods. 2 môže mestské zastupiteľstvo odmeniť vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské
poznanie, alebo ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju Bratislavy, udelením Ceny
Bratislavy Slovenskej republiky Bratislavy. Formulácia „Ceny Bratislavy Slovenskej republiky
Bratislavy“ je rovnako prítomná v § 24 ods. 4: „Podrobnosti o podmienkach a spôsobe udeľovania
čestného občianstva, Ceny Bratislavy Slovenskej republiky Bratislavy a verejného uznania za zásluhy
3.2

OROSZ, L.: Ústavný systém Slovenskej republiky - všeobecná charakteristika, hodnotenie,
perspektívy. In: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy).
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009. s. 66 a 67. Porovnaj aj názor R. Procházku:
„Reaktívnymi komunikačnými novelami sú napríklad obe novely upravujúce imunitu poslancov. Tá
prvá, ústavný zákon č. 210/2006 Z. z., reagovala na tlak verejnej mienky (...) Reagovala naň
príznačným spôsobom, a to faktickým rozšírením priestupkovej imunity poslancov, keď ustanovila, že
priestupok, o ktorom tak ustanoví zákon, možno prejednať. Z uvedeného a contrario vyplýva, že
priestupky, pri ktorých výslovná úprava chýba, prejednať nemožno.“ PROCHÁZKA, R.: Ústava ako
nástroj politickej komunikácie – slovenský príklad. In: Weyrovy dny právní teorie 2017. Brno:
Masarykova univerzita, 2017, s. 21 a 22.
15 Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie
ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov (tlač 1444) vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní Dostupné na
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=154773. [cit. 07. 07. 2020]
16 Stanoviská sú vo všeobecnosti dohľadateľné na webovom sídle https://rokovania.gov.sk/.
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upraví štatút.“ Nesprávna formulácia je výsledkom poslaneckého návrhu zákona, ktorý bol v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky vyhlásený pod č. 535/2008 Z. z. Pred nadobudnutím účinnosti jeho
príslušných ustanovení sa v § 24 ods. 2 a 4 zákona č. 377/1990 Zb. uvádzalo spojenie „Cena
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.
Návrh troch poslancov, doručený parlamentu 20. augusta 2008 obsahoval nasledujúce znenie
štvrtého novelizačného bodu: „4. V § 2 ods. 1 a 2, v § 4 vrátane nadpisu, v nadpise druhej časti, v §
6, v § 8 vrátane nadpisu, v § 11 ods. 2 a 5, v § 12 vrátane nadpisu, v § 14 vrátane nadpisu, v nadpise
piatej časti, v § 20 ods. 1 a v § 24 až 28 sa slová „hlavné mesto“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú
slovom „Bratislava“ v príslušnom tvare.“17 Dôsledky tohto novelizačného bodu neboli identifikované
žiadnym zo šiestich dostupných nástrojov pre kontrolu legislatívnej správnosti a formulácia „Cena
Bratislavy Slovenskej republiky Bratislavy“ sa v § 24 ods. 2 a 4 zákona č. 377/1990 Zb. nachádza aj
v súčasnosti, napriek jeho piatim nasledujúcim novelizáciám, ku ktorým došlo po schválení zákona č.
535/2008 Z. z.18
Zákon č. 153/2011 Z. z.
Skupina štyroch poslancov Národnej rady podala v januári 2011 návrh na vydanie zákona,
ktorým sa menil a dopĺňal ZoRP. Účelom návrhu bolo v zmysle dôvodovej správy okrem iného aj
odtajniť voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Všeobecná filozofia
návrhu spočívala na myšlienke zákonného pravidla, že parlament hlasuje tajne v prípadoch
vyžadovaných ústavou, spolu s fakultatívnou možnosťou tajného hlasovania vtedy, keď sa na tom
uznesie. Poslanecký návrh tak novelizoval vtedajší § 115 ods. 1 ZoRP tak, že z normy „Národná rada
navrhuje prezidentovi republiky 20 občanov ako kandidátov na sudcov ústavného súdu; navrhnutí sú
tí kandidáti, ktorí získajú v tajnej voľbe najviac hlasov, najmenej však nadpolovičnú väčšinu hlasov
prítomných poslancov“ boli vypustené slová „v tajnej voľbe“. Poslanecký návrh ale opomenul, že tajná
voľba sa prikazuje ešte v § 115 ods. 2 ZoRP: „Ak sa podľa odseku 1 nenavrhne 20 kandidátov na
vymenovanie sudcov ústavného súdu, tajná voľba ďalších kandidátov do uvedeného počtu sa
opakuje.“ Formulácia „tajná voľba sa opakuje“ kolidovala s novelizovaným § 115 ods. 1, ako aj so
všeobecnou filozofiou predloženého návrhu.
Zaujímavým bola praktická aplikácia nástrojov pre kontrolu legislatívnej správnosti. Stanovisko
vlády odporúčalo preformulovať novelizačný bod týkajúci sa § 115 ods. 1 tak, aby sa slová „v tajnej
voľbe“ nahradili slovami „vo voľbách“. Odporúčanie sa odôvodnilo zosúladením terminológie s inými
ustanoveniami ZoRP.19 Ustanoveniami § 115 sa zaoberal aj pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy
výborov. Nedotkol sa ale § 115 ods. 2, pretože iba navrhoval vypustenie iného odseku (vtedajšieho §
115 ods. 4).20 Po schválení predložil k zákonu pripomienky prezident republiky, ktorý navrhol pri
opätovnom prerokovaní neprijať zákon ako celok, čo zdôvodnil svojim presvedčením o potrebe
zachovania tajnej voľby v rozsahu, ako bola upravená vo vtedy platnom a účinnom ZoRP.21 Parlament
pripomienky prezidenta neakceptoval a poslanecká novelizácia ZoRP nadobudla účinnosť 26. júla
3.3

Parlamentná tlač 708 (IV. volebné obdobie). Dostupné na
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=708.
[cit. 07. 07. 2020]
18 Pre zaujímavosť, štatút hlavného mesta v znení dodatkov č. 1 až 19 (ktorý je z hľadiska hierarchie
právnych predpisov nižšie ako zákon) používa pojem „Cena hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy“. Dostupné na
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/statut_1_19.pdf
[cit. 07. 07. 2020]
19 Stanovisko vlády Slovenskej republiky k parlamentnej tlači 228 (V. volebné obdobie). Dostupné
na https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=352439. [cit. 07. 07. 2020]
20 Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku
Národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) v druhom čítaní.
Dostupné na https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=352959. [cit. 07. 07.
2020]
21 Rozhodnutie prezidenta republiky č. 1344-2011-BA z 21. apríla 2011. Dostupné na
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=354580. [cit. 07. 07. 2020]
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2011. Slovo „tajná“ bolo z § 115 ods. 2 ZoRP nakoniec vypustené až po viac než deviatich rokoch,
a to zákonom č. 241/2020 Z. z. s účinnosťou od 8. septembra 2020.22
Ústavný zákon č. 232/2012 Z. z.
Dňa 1. septembra 2012 nadobudla účinnosť jedenásta zmena ústavy, ktorá bola parlamentom
schválená ako poslanecký návrh ústavného zákona. Cieľom predloženého novelizačného ústavného
zákona bolo v zmysle dôvodovej správy zrušiť súhlas parlamentu s trestným stíhaním poslancov,
s dovetkom: „Dôvodom na zrušenie poslaneckej imunity je zrovnoprávnenie poslancov s ostatnými
občanmi Slovenskej republiky.“23 Z poslaneckého návrhu žiadnym spôsobom nevyplývalo, že by mali
poslanci záujem z vecného hľadiska zásadným spôsobom zmeniť aj indemnitu sudcov ústavného
súdu. Od vzniku štátu boli sudcovia ústavného súdu v tejto veci previazaní s poslancami Národnej
rady prostredníctvom čl. 136 ods. 1 ústavy: „Sudcovia ústavného súdu majú imunitu rovnako ako
poslanci Národnej rady.“ Ústavným zákonom č. 232/2012 Z. z. pritom nedošlo k tomu, že by sa
z ústavy vypustila indemnita členov zastupiteľského zboru. Aj po 1. septembri 2012 platilo, že
poslanca nemožno stíhať za hlasovanie v Národnej rade alebo v jej výboroch, pričom čl. 78 ods. 1
vylučoval (a stále vylučuje) tiež stíhanie po zániku jeho mandátu. Podobne v zmysle čl. 78 ods. 2 platí,
že poslanca nemožno trestne stíhať za výroky pri výkone funkcie poslanca prednesené v Národnej
rade alebo v jej orgáne. Tým, že skupina siedmich poslancov navrhla v ústavnom zákone vypustenie
čl. 136 ods. 1 ústavy došlo k situácii, že po 1. septembri ústava expressis verbis nezabezpečovala
zákaz stíhania sudcu ústavného súdu za hlasovanie v pléne alebo senáte ústavného súdu. To, že išlo
o omyl navrhovateľov dokazuje tiež bezprostredne nasledujúca dvanásta novela ústavy (ústavný
zákon č. 161/2014 Z. z. účinný od 1. septembra 2014), ktorá vo svojom šiestom bode zaviedla nové
znenie čl. 136 ods. 1: „Za rozhodovanie pri výkone funkcie nemožno sudcu ústavného súdu trestne
stíhať, a to ani po zániku jeho funkcie.“
3.4

Ústavný zákon č. 66/2019 Z. z.
Skupina šiestich poslancov Národnej rady predložila v novembri 2018 návrh na vydanie
ústavného zákona, ktorým sa novelizoval ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Ich návrh rozširoval osobnú pôsobnosť tohto
ústavného zákona o viacerých nových verejných funkcionárov. Podľa návrhu skupiny poslancov sa
osobná pôsobnosť mala rozšíriť aj na predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb. Povinnosť dodržiavať povinnosti a obmedzenia aj týmito osobami
by sama o sebe problematická nebola, pokiaľ by sa prakticky duplicitná úprava nenachádzala
v zákone č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Podľa § 4 ods. 13 zákona č. 402/2013 Z. z. sú predseda a podpredseda regulačného úradu
povinní do jedného mesiaca od vzniku funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca predložiť
parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií písomné vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch. Vo
vyhlásení uvádzajú všetky príjmy, funkčné alebo iné požitky dosiahnuté v uplynulom kalendárnom
roku a svoje majetkové pomery, majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú
v domácnosti. Majetkovými pomermi sa v zmysle § 4 ods. 15 rozumejú aj vlastníctvo nehnuteľnosti
vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru či vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena
presahuje 35-násobok minimálnej mzdy. Tým, že sa podľa návrhu skupiny poslancov stali predseda
a podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb verejnými
funkcionármi aj podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2020, ich
povinnosťou je v súlade s čl. 7 ods. 1 ústavného zákona podať písomné oznámenie funkcií,
3.5

Navrhovatelia tohto zákona na legislatívny nedostatok spôsobený zákonom č. 153/2011 Z. z.
poukázali aj v dôvodovej správe: „Ústava požaduje vykonať tajné hlasovanie len v prípade predsedu
a podpredsedu Národnej rady, ako aj predsedov výborov Národnej rady; prípad voľby iných verejných
funkcionárov pod režim tajnej voľby teda nepatrí. Pri poslednej novelizácii rokovacieho poriadku
parlamentu však táto skutočnosť nebola zohľadnená v § 115 ods. 2, a preto to treba napraviť týmto
zákonom.“
Dostupné na https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=478827. [cit. 07. 07.
2020]
23 Všeobecná časť dôvodovej správy k parlamentnej tlači 64 (VI. volebné obdobie). Dostupné na
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=366678. [cit. 07. 07. 2020]
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zamestnaní, činností a majetkových pomerov do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie,
a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka. Náležitosti oznámenia sú v niektorých
bodoch zhodné s náležitosťami vyhlásenia v zmysle § 4 ods. 13 zákona č. 402/2013 Z. z., no v ďalších
bodoch sa nezhodujú, pretože ústavná úprava vyžaduje ďalšie údaje (napríklad údaj o užívaní
hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby, ak hodnota užívania presahuje 35násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac, spolu s uvedením jej druhu,
a v prípade motorového vozidla aj továrenskej značky a roku jeho výroby). Legislatívne, ale aj vecne
je uloženie takýchto dvojkoľajných povinností absurdné, a na ujmu požiadavky vyváženého
a prehľadného právneho poriadku. Tomu istému dohľadovému orgánu sa najprv má podať vyhlásenie
do 31. marca obsahujúce užší okruh údajov, a následne do 30. apríla oznámenie so širším okruhom
údajov. Týchto súvislostí si predkladatelia mohli byť vedomí a napriek zákazu vertikálnej novelizácie
(nemožnosť vypustiť príslušné ustanovenia zo zákona č. 402/2013 Z. z. ústavným zákonom) bolo
možné do ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. zaviesť pravidlo, ktoré by nových verejných
funkcionárov zbavovalo plnenia spomenutých zákonných povinností. Legislatívny nedostatok nebol
zachytený žiadnym z piatich dostupných nástrojov pre kontrolu legislatívnej správnosti, a tento stav
trvá žiaľ aj v súčasnosti.
4

NÁVRHY NA ZLEPŠENIE PRÁVNEJ ÚPRAVY

Vo verejnej diskusii sa občas objaví názor, že riešenie legislatívnej nekvality niektorých
poslaneckých návrhov má spočívať v sprísnení podmienok pre uplatnenie práva legislatívnej
iniciatívy. Kým v súčasnosti môže toto právo uplatniť aj jeden poslanec, po sprísnení by sa vyžadoval
vyšší počet podpísaných poslancov. Pri nami skúmaných troch ústavných zákonoch a dvoch
zákonoch sa počet predkladateľov pohyboval od troch (zákon č. 535/2008 Z. z.) až po siedmich
poslancov24 (ústavný zákon č. 232/2012 Z. z.). Ani sedem podpísaných poslancov tak nemusí
automaticky zabezpečiť legislatívnu bezchybnosť. Zároveň je potrebné pripomenúť, že vyšší počet
poslancov potrebný pre uplatnenie práva legislatívnej iniciatívy môže spôsobiť ujmu slobodnej súťaži
politických síl v demokratickej spoločnosti. Cieľom každého jedného návrhu poslancov totiž nemusí
nutne byť jeho schválenie, nech by sa takýto názor zdal akokoľvek kacírsky. Každý poslanec je
schopný vnímať politické reálie a v niektorých prípadoch si je vedomý, že kvôli rozloženiu politických
síl v parlamente je nemožné jeho legislatívny návrh presadiť. Už samotná možnosť predloženia
návrhu do prvého čítania a vecná diskusia o ňom môže byť v danej chvíli vysoko užitočnou, pretože
upozorňuje na to, čo navrhovateľ a časť spoločnosti považujú za problematické.
Z nášho pohľadu je dôležité zamerať sa na posilnenie existujúcich nástrojov pre kontrolu
legislatívnej správnosti. Ako sme už uviedli, podľa § 50 ods. 2 ZoRP platí, že poslanci, ktorí nie sú
členmi výborov s prideleným návrhom na prerokovanie, môžu svoje stanovisko písomne oznámiť
gestorskému výboru. Ten sa ich stanoviskami zaoberá aj vtedy, ak sa na prerokúvaní návrhu vo
výbore nezúčastnia. Pravdepodobnosť identifikovania legislatívneho nedostatku na úrovni výboru by
sa zvýšila tým, že by svoje stanovisko výboru k poslaneckému návrhu mohla predložiť verejnosť, a to
obdobným spôsobom ako pri medzirezortnom pripomienkovom konaní. Gestorský výbor by
k doručeným stanoviskám podával svoje odporúčanie (akceptovať, čiastočne akceptovať,
neakceptovať) spolu s aspoň stručným zdôvodnením. Pri stanoviskách verejnosti, ktoré by
nerozporovali legislatívne prevedenie návrhu, by mohol gestorský výbor predložený názor zobrať na
vedomie.
Ďalšia zmena sa týka tretieho čítania. Pokiaľ by medzi druhým a tretím čítaním muselo uplynúť
30 dní a súčasne by Legislatívny odbor Kancelárie Národnej rady vypracoval a zverejnil na webovom
sídle parlamentu konsolidované znenie predpisu tak, ako by znel po predpokladanom schválení
návrhu, zvýšila by sa šanca identifikovať také legislatívne nedostatky, ako sa vyskytli pri novelizácii
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave zákonom č. 535/2008 Z. z.
alebo pri novelizácii ZoRP zákonom č. 153/2011 Z. z. Legislatívny nedostatok by mohol identifikovať
či už legislatívny odbor, alebo niektorý z poslancov. V treťom čítaní by sa následne mohla navrhnúť
oprava legislatívno-technických chýb a jazykových chýb v zmysle § 85 ods. 2 ZoRP, alebo rovno

V danom prípade boli navyše medzi siedmimi poslancami predseda Národnej rady a dvaja poslanci
s právnickým vzdelaním.
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opakovanie druhého čítania podľa § 85 ods. 3. Tento postup by sa prirodzene nepoužil pri skrátenom
legislatívnom konaní.25
Posledný návrh nadväzuje na ústavnú právomoc prezidenta republiky predkladať pripomienky
do 15 dní od doručenia schváleného zákona. Nami uvádzaná vzorka piatich schválených
poslaneckých návrhov z III. až VII. volebného obdobia obsahuje dva ústavné zákony novelizujúce
ústavu, a jeden ústavný zákon novelizujúci ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. Ako sme uviedli, od 27.
januára 1999 prezident republiky nemá právo predkladať pripomienky k schváleným ústavným
zákonom. Tak, ako môže poslanec navrhnúť opravu legislatívno-technických chýb a jazykových chýb
v treťom čítaní, považovali by sme za prínosné ustanoviť rovnakú možnosť pre pripomienky
prezidenta republiky k schváleným ústavným zákonom. Prezident republiky by teda nemohol využiť
svoju právomoc z dôvodu vecného nesúhlasu s ústavným zákonom. Javí sa, že aj pre parlament je
efektívnejšie uskutočniť opravu na podklade pripomienky prezidenta, než opravovať vzniknutý
problém prostredníctvom ďalšieho ústavného zákona.
ZÁVER
V poslednom ukončenom volebnom období (2016-2020) predstavovali poslanecké návrhy až
28,35 % z celkovo schválenej parlamentnej legislatívy. Na rozdiel od vládnych návrhov, poslanecká
iniciatíva nie je predmetom medzirezortného pripomienkového konania a samotní poslanci
kvantitatívne nedisponujú takým personálnym aparátom pre prípravu legislatívy ako jednotlivé
ministerstvá. Nemôže byť preto prekvapením, ak sa v poslaneckých návrhoch už od samého počiatku
nachádzajú legislatívne nedostatky. Ich zachytenie je úlohou šiestich kontrolných nástrojov, medzi
ktoré zaraďujeme (i) kontrolu predsedom Národnej rady bezprostredne po predložení návrhu, (ii)
kontrolu prostredníctvom stanoviska vlády, (iii) kontrolu jednotlivými výbormi, a to predovšetkým
ústavnoprávnym výborom, (iv) kontrolu Legislatívnym odborom Kancelárie Národnej rady, (v) kontrolu
inými poslancami, a nakoniec (vi) kontrolu prezidentom republiky cez inštitút pripomienok, ktorý sa
ale nemôže uplatniť pri ústavných zákonoch. Berúc do úvahy potrebu ochrany slobodnej súťaže
politických síl v demokratickej spoločnosti považujeme za žiaduce, aby sa namiesto kvantitatívnych
obmedzení práva legislatívnej iniciatívy pristúpilo radšej k posilneniu existujúcej kontrolnej
infraštruktúry, a to aj s pomocou väčšieho zapojenia verejnosti a trpezlivejšieho postupu v období
medzi druhým a tretím čítaním.
5

Použitá literatúra:
GIBA, M. a kol.: Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019, 481 s. ISBN 978-807160-502-7
OROSZ, L.: Ústavný systém Slovenskej republiky - všeobecná charakteristika, hodnotenie,
perspektívy. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy).
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009. s. 9-127. ISBN 978-80-7097-774-4
OROSZ, L. SVÁK, J. BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu, Bratislava: Eurokódex, 2011, 544
s. ISBN 978-80-89447-54-1
OROSZ, L., ŠIMUNIČOVÁ, K.: Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Bratislava:
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998, 140 s. ISBN 80-224-0546-9
PROCHÁZKA, R.: Ústava ako nástroj politickej komunikácie – slovenský príklad. In: Weyrovy dny
právní teorie 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 13 – 30. ISBN 978-80-210-8752-1
SVÁK, J., KUKLIŠ, P., BALOG, B., SURMAJOVÁ, Ž.: Teória a prax legislatívy. 3 vydanie. Bratislava:
Eurokódex, s. r. o., 2012, 440 s. ISBN 978-80-89447-65-7
Predĺžiť minimálnu dobu medzi jednotlivými čítaniami pri procese prijímania zmien Ústavy v
parlamente a neumožniť skrátenie týchto lehôt navrhuje organizácia VIA IURIS. Pozri materiál
„Prísnejšie
pravidlá
pre
zmenu
Ústavy
SR“,
dostupný
na
https://viaiuris.sk/wpcontent/uploads/2020/01/VIA-IURIS_opatrenia_zmena-ustavy.pdf. [cit. 07. 07. 2020]
25

125

Kontaktné údaje:
Mgr. Vincent Bujňák, PhD.
vincent.bujnak@flaw.uniba.sk
Katedra ústavného práva
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
P.O.BOX 313
810 00 Bratislava

126

REFLEXIE ÚSTAVNÝCH PRINCÍPOV PROSTREDNÍCTVOM
PRIAMYCH NOVIEL ÚSTAVY SR
Mária Bezáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The constitutional principles are to be found in the Constitution of the Slovak Republic, as
well as in the entire Slovak legal system. These principles are dynamic, they are influenced mainly by
the history of the republic, the values recognized by society, the Constitution itself and its changes,
as well as the decision-making activity of the Constitutional Court, which finds, clarifies and confirms
the constitutional principles. The author reflects on the introduction, development, and confirmation of
selected constitutional principles through some direct amendments to the Constitution of the Slovak
Republic.
Abstrakt: Ústavné princípy prežarujú Ústavou Slovenskej republiky, ako aj celým slovenským
právnym poriadkom. Tieto princípy sú dynamické, podliehajú vývoju a zmenám. Na ich formovanie
má vplyv najmä história republiky, spoločnosťou uznávané hodnoty, samotná Ústava a jej zmeny, ako
aj rozhodovacia činnosť Ústavného súdu, ktorý svojimi rozhodnutiami ústavné princípy nachádza,
precizuje a potvrdzuje. Autorka vo svojom článku reflektuje na zavedenie, rozvoj a potvrdenie
vybraných ústavných princípov na príklade jednotlivých priamych noviel Ústavy SR
Key words: constitutional principles, direct amendment of the constitution, change of the constitution,
introduction of constitutional principles
Kľúčové slová: ústavné princípy, priama novela, zmena ústavy, zavedenie ústavného princípu,
potvrdenie ústavného princípu
ÚVOD
Ústavné princípy sú nositeľmi ústavných hodnôt, najviac dôležitých pre spoločnosť.
Zabezpečujú najmä ochranu základných práv, deľbu moci, suverenitu ľudu, demokratické
usporiadanie štátu a legalitu štátnej moci. Na základných princípoch konštitucionalizmu je
vybudovaná ústava, zároveň musia byť prítomné a zohľadňované pri tvorbe celého právneho
poriadku. Právne princípy predstavujú zovšeobecnené pravidlo, ktoré je explicitne, implicitne, alebo
ako všeobecný názor odborníkov spájané s daným právom, právnym odvetvím alebo právnym
inštitútom. Osobitný význam majú princípy, ktorých absencia by pre daný právny poriadok, právne
odvetvie alebo inštitút znamenala stratu ich efektivity, alebo by ich zrušením mohlo prísť až k
významnej zmene predmetnej právnej kultúry.1 L.Orosz, pokladá za ich základný znak, na základe
ktorého sa ústavné princípy odlišujú od klasických právnych noriem práve ich všeobecnosť. K ich
charakteru dodáva, že nemajú na prvý pohľad jasný a zrozumiteľný obsah, keďže spravidla nie sú
premietnuté do konkrétnej právnej normy.2
V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s rôznymi názormi na to, ktoré právne princípy by
mali byť zahrnuté medzi základné princípy konštitucionalizmu. Podľa M. Gibu, medzi ne patrí: princíp
zvrchovaného štátu, princíp demokratického štátu, princíp právneho štátu, princíp deľby moci, princíp
pluralizmu, princíp zabezpečenia a ochrany základných práv, princíp republikánskeho
1

BOGUSZAK, J: Pojetí, druhy a význam právnych principů. In: Právny obzor, 2003, roč. 86, č. 3, s.
241.
2 OROSZ, L. Všeobecné ústavné princípy – základná charakteristika, význam a spôsob ich vyjadrenia
v ústavnom systéme Slovenskej republiky. In: Právny obzor, 2003, roč.86, č.4, s. 327.
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parlamentarizmu, princíp sociálne a ekonomicky orientovanej trhovej ekonomiky, princíp unitárneho
štátu, princíp územnej samosprávy a princíp neutrality.3. A Bröstl medzi ne zaradil: záruky základných
práv a slobôd, legitimitu a legalitu, suverenitu ľudu, deľbu moci , vzájomne brzdy a rovnovážnost mocí,
zvrchovanosť ústavy a zákona, právnu istotu.4 J.Prusák pokladá za najdôležitejšie princípy vládu
práva a právo na spravodlivý proces, obmedzenú vládu, ústavnosť, zákonnosť, ďalej deľbu moci a
suverenitu ľudu a nezávislosť súdnictva.5
V tomto príspevku vychádzame pri reflexiách na ústavné princípy z tých princípov, ktoré ako
najdôležitejšie pre slovenský právny poriadok a Ústavu SR demonštratívne definoval Ústavný súd SR
v náleze pod sp. zn. PL ÚS 7/2017 z 31. mája 2017. Pred vydaním tohto nálezu ústavný súd vo svojich
judikátoch používal len pojem „princípy demokratického a právneho štátu“, bez toho, aby ho bližšie
špecifikoval a určil, ktoré subprincípy tento pojem vytvárajú. Ústavný súd v uvedenom rozhodnutí
vytýčil, že za princípy demokratického a právneho štátu sú považované najmä: princíp slobody,
princíp rovnosti, princíp ľudskej dôstojnosti, princíp suverenity (zvrchovanosti) ľudu resp. princíp
demokracie, princíp legality, princíp zvrchovanosti ústavy a zákonov, princíp (demokratickej)
legitimity, princíp ochrany ľudských práv a základných slobôd, princíp právnej istoty zahŕňajúci aj
ochranu legálne nadobudnutých práv a legitímnych očakávaní a zákaz (pravej) retroaktivity, princíp
ochrany dôvery občanov v právny poriadok, princíp spravodlivosti (označovaný aj ako princíp
materiálneho právneho štátu), princíp zákazu svojvôle, resp. zákazu zneužitia moci, princíp
proporcionality, princíp deľby moci vrátane systému vzájomných bŕzd a protiváh a princíp
transparentnosti (verejnej kontrolovateľnosti) výkonu verejnej moci.6
Pojem princípy demokratického a právneho štátu vytýčil Ústavný súd SR nasledovne: „Pojem
„princípy demokratického a právneho štátu“ sa v ústavných reáliách Slovenskej republiky nepochybne
viaže k uvádzaciemu ustanoveniu ústavy, t. j. k prvej vete čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, v
ktorom ústavodarca definuje Slovenskú republiku ako „... zvrchovaný, demokratický a právny štát“. Z
tejto ústavnej konštrukcie zjavne vyplýva, že ide o kvalitatívne, resp. (výstižnejšie) hodnotové
požiadavky, ktoré ústavodarca kladie na Slovenskú republiku ako demokratický a právny štát.
Ústavný súd už v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 12/01 zdôraznil, že: „Žiadna moderná ústava,
Ústavu Slovenskej republiky nevynímajúc, nie je hodnotovo neutrálna, naopak, je založená na
relatívne ucelenej sústave hodnôt, ktoré si štát váži, rešpektuje ich a prostredníctvom orgánov verejnej
moci zabezpečuje ich ochranu. Tieto hodnoty majú objektívny charakter a sú vyjadrením spoločensky
uznávaného všeobecného „dobra“ a majú spravidla nemateriálnu povahu...“.7
Aj keď sú niektoré ústavné princípy vyjadrené v ústave explicitne, či už formou deklaratórnych
právnych viet, alebo formou generálnej klauzuly (napr. princíp suverenity v čl. 2 ods. 1 Ústavy SR,
alebo princíp legality v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR), mnohé princípy je potrebné zo znenia ústavy vyvodiť.
V našich podmienkach je na nachádzanie ústavných princípom povolaným orgánom verejnej moci
Ústavný súd Slovenskej republiky.
V našom príspevku sa však chceme zamerať na iný spôsob vytvárania, alebo upevňovania
ústavných princípov. Položili sme si otázku, či boli v Ústave SR už v čase jej zrodu všetky základné
princípy konštitucionalizmu vyjadrené, či už explicitne, alebo sa dali vyvodiť zo znení jej ustanovení,
resp. či ústavný vývoj, ako aj vývoj teórie ústavného práva priniesli nové, dovtedy nepoznané ústavné
princípy. Z tohto dôvodu sme sa zamerali na zmeny ústavy v období od jej vzniku až do dnes.
Vzhľadom k rozsahu tohto príspevku sme našu pozornosť upriamili len na novelizačné ústavné
zákony8, teda tie, ktoré priamo doplnili, alebo zmenili text samotnej Ústavy, a tým na úlohu
ústavodarcu pri tvorbe ústavných princípov, prostredníctvom pôsobnosti Národnej rady Slovenskej
republiky podľa čl. 86 písm. a) Ústavy SR.

Tamže.
BRÖSTL, A.: Právny štát: pojmy, teórie, princípy. Košice: Medes, 1995, s. 37.
5 PRUSÁK, J.: Teória práva, Bratislava: VO PF UK, 1995, s. 166.
6 Nález Ústavného súdu SR, zo dňa 31. mája 2017, sp. zn. PL ÚS 7/2017.
7 Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 7/2017 z 31. mája 2017.
8 Bližšie pozri: GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 73.
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ZAVEDENIE USTAVNÝCH PRINCÍPOV PROSTREDNÍCTVOM PRIAMYCH NOVIEL
ÚSTAVY
Naša ústava zaznamenala počas svojho 27 ročného pôsobenia 19 priamych zásahov do jej
znenia (18 priamych noviel a nález ÚS SR č. 40/2019 Z. z.) Ku kvalite základného právneho predpisu
a k tomu, či je tento počet noviel priveľký, či časté zmeny ústavy napomáhajú k jej zlepšeniu, alebo
skôr ústave škodia sa už vyjadrilo nemálo odborníkov.9 Našou úlohou je posúdiť vplyv priamych noviel
ústavy na tvorbu, resp. upevnenie ústavných princípov.
Nachádzať najdôležitejšie princípy štátu môže len taký orgán verejnej moci, ktorému
ústavodarca zveril (ústavnú) funkciu chrániť ústavnosť založenú hlavne na základných ústavných
hodnotách, t. j. na princípoch demokratického a právneho štátu. Ochrancu ústavnosti v našom štáte
predstavuje Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý ústava definuje ako „nezávislý súdny orgán
ochrany ústavnosti“ ( čl. 124 Ústavy Slovenskej republiky).10 Pri hľadaní odpovede, či priniesli priame
novely ústavy aj zavedenie nových princípov právneho a demokratického štátu, sme odpoveď hľadali
cestou podrobnejšej analýzy rozhodovacej činnosti Ústavného súdu. Konkrétne sme pozornosť
zamerali na časové obdobie, v ktorom boli vydané tie nálezy ústavného súdu, v ktorých sa prvýkrát
niektorý z princípov objavil.
Po analýze rozhodnutí ústavného súdu sme dospeli k názoru, že väčšina z princípov tvoriacich
množinu princípov demokratického a právneho štátu, bola v ústave prítomná už pri jej vzniku
a ústavný súd ich vo svojich nálezoch špecifikoval už v konaniach v prvých rokoch existencie Ústavy
SR. Ide konkrétne o tieto princípy: princíp slobody v náleze II. ÚS 94/95, princíp rovnosti (PL. ÚS
4/97), princíp suverenity (zvrchovanosti) ľudu (PL. ÚS 42/95), princíp právnej istoty (II. ÚS 48/97),
princíp ochrany dôvery občanov v právny poriadok (II. ÚS 48/97), princíp spravodlivosti (I. ÚS 10/98),
princíp zákazu svojvôle, resp. zákazu zneužitia moci (PL. ÚS 52/99), princíp deľby moci vrátane
systému vzájomných bŕzd a protiváh (PL. ÚS 16/95) a princíp ochrany nadobudnutých práv a
legitímnych očakávaní ( I. ÚS 30/99). Hoci sa niektoré ďalšie princípy zo zoznamu princípov
demokratického a právneho štátu objavili v judikatúre Ústavného súdu v ustálenom znení až po roku
2000, je nepochybné, že boli v článkoch Ústavy SR zakotvené od jej vzniku: konkrétne sa jedná
o princíp legality, princíp legitimity (demokracie), princíp zvrchovanosti ústavy a zákonov a princíp
ochrany ľudských práv a základných slobôd. V konečnom dôsledku, bez týchto štyroch princípov, by
žiadna ústava nemohla byť považovaná za ústavu demokratického štátu.
Z výpočtu ústavných princípov, ktoré Ústavný súd SR v náleze PL. ÚS 7/20017, nám zostáva
ešte jeden princíp, ktorý sme doteraz nespomenuli, a to princíp transparentnosti (verejnej
kontrolovateľnosti) výkonu verejnej moci. Tento princíp môžeme bez zaváhania nazvať najmladším
princípom, ktorý ústavný súd pri svojej rozhodovacej činnosti našiel. Prvý raz sa o ňom môžeme
dočítať v judikatúre Ústavného súdu v roku 2012.11 Tento princíp však tiež nebol do slovenského
2
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európskej integrácie a globalizácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej 26. októbra 2017 v
Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017, s. 134.
10 Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 7/2017 z 31. mája 2017.
11Z uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 4/2012 z 24. októbra 2012:
9
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právneho systému inkorporovaný po priamej novele ústavy. Podľa nášho názoru, žiadna z priamych
noviel v období tesne pred rokom 2012 nemala vplyv na upevnenie princípu verejnej
kontrolovateľnosti. Základ k tomuto princípu možno hľadať v spore NRSR s vtedy úradujúcim
prezidentom o nevymenovanie kandidáta J. Čentéša na post generálneho prokurátora. Z priamych
noviel ústavy, ktorá nepriamo ovplyvnila vznik predmetného ústavného princípu, môže mať snáď vplyv
novela ústavy z r. 1999, a to druhá veta čl.10112, o ktorú môže prezident opierať svoje kroky pri
nevymenovaní sudcov Ústavného súdu, či generálneho prokurátora. Túto skutočnosť potvrdil aj
Ústavný súd vo svojom výklade z vyššie spomínaného uznesenia, v ktorom potvrdil, že prezident je
povinný sa návrhom NRSR na generálneho prokurátora zaoberať a následne kandidáta vymenovať,
alebo oznámiť, že ho nevymenuje. Ak ho nevymenuje, musí uviesť aj dôvod, ktorým môže byť okrem
dvoch známych dôvodov (kandidát bol zvolený postupom, kt. je v rozpore s právnymi normami, alebo
ak kandidát nespĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie) aj nevymenovanie z „dôvodu závažnej
skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktoré dôvodne spochybňujú jeho schopnosť
vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej funkcie, alebo celého orgánu, ktorého
má byť tato osoba vrcholným predstaviteľom, alebo spôsobom, ktorý nebude v rozpore so samotným
poslaním tohto orgánu, ak by v dôsledku tejto skutočnosti mohol byť narušený riadny chod ústavných
orgánov (čl. 101 ods. 1 druhá veta Ústavy Slovenskej republiky) Prezident uvedie dôvody
nevymenovania, pričom tieto nesmú byť svojvoľné.13“14
Dovoľte nám však, pristaviť sa pri pojme „princípy demokratického a právneho štátu“, v ktorých
sú podľa Ústavného súdu zahrnuté všetky ostatné, doteraz uvádzané princípy v tomto príspevku.
Dovoľujeme si vysloviť názor, že aj keď sa nám pri doterajšej analýze rozhodnutí Ústavného súdu
nepotvrdilo, že by priame novely mali vplyv na vznik niektorého z ústavných princípov, predsa len
mala jedna novela vplyv na vznik relatívne ustálenej skupiny princípov, zoskupených práve pod týmto
pojmom. Ústavným zákonom č. 71/2017 Z. z., ktorý priamo novelizoval Ústavu SR, okrem iného aj
v čl. 86, kde rozšíril pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky tým, že sa za písmeno h) vložilo
nové písmeno i) v znení: „uznášať sa o zrušení rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j),
ak odporuje princípom demokratického a právneho štátu; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a
vyhlasuje sa rovnako ako zákon,“. Nemalý vplyv na potrebu vymenovania princípov demokratického
a právneho štátu mal aj čl. 129a, ktorý po prvý krát určil Ústavnému súdu SR povinnosť, začať konanie
ex offo, a to práve vo veci rozhodovania o súlade uznesenia NRSR o zrušení amnestie alebo
individuálnej milosti, prijatého podľa čl. 86 písm. i).
Dôsledkom spomínaného ústavného zákona z r. 2017 bolo, že podnietil Ústavný súd k tomu,
aby precizoval a zosumarizoval subprincípy, ktoré pod pojem „princípy demokratického a právneho
štátu“ spadajú. Ťažko by inak mohol posudzovať uznesenia NRSR, ak by nemal sám vymedzené,
ktorým princípom nesmie prípadné rozhodnutie prezidenta odporovať. V tomto zmysle sa vyjadril aj
sám Ústavný súd vo svojom náleze: „Ústavný súd si je vedomý, že jeho právomoc ustanovená v čl.
129a ústavy, ktorá mu bola zverená ostatnou novelizáciou ústavy vykonanou ústavným zákonom č.
„Pokiaľ prezident dospeje k záveru, že v dôsledku týchto závažných skutočností nemôže kandidáta
vymenovať, je jeho
povinnosťou túto skutočnosť oznámiť národnej rade a aspoň stručne zverejniť dôvody, ktoré ho k
tomuto kroku viedli.
Povinnosť zverejniť dôvody, ktoré ho viedli k nevymenovaniu kandidáta na funkciu generálneho
prokurátora, vyplýva z
požiadavky transparentnosti výkonu štátnej moci, resp. princípu verejnej kontrolovateľnosti výkonu
štátnej moci občanmi, od
ktorých táto moc pochádza (čl. 2 ods. 1 ústavy). Ústavný súd pritom zdôrazňuje, že tento princíp
považuje za integrálnu
súčasť generálneho princípu demokratického a právneho štátu v zmysle čl. 1 ods. 1 ústavy.“
12 Čl. 101 ods. 1 Ústavy SR: „Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje
Slovenskú republiku navonok
i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident
vykonáva svoj úrad podľa svojho
svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.“
13 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 4/2012 z 24. októbra 2012
14 Bližšie pozri: GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 252 – 258.
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71/2017 Z. z., môže mať zásadný význam z hľadiska potreby výraznejšie normatívne „uchopiť“ a
prakticky uplatňovať ústavné princípy ako konštitutívne hodnoty Slovenskej republiky ako
demokratického a právneho štátu.“15 Tieto skutočnosti podnietili ústavný súd k tomu, aby vôbec prvý
krát v histórií zosumarizoval a na jednom mieste vymenoval všetky princípy, ktoré pod predmetný
pojem spadajú. Ústavný súd však, vo svojom rozhodnutí upozorňuje, že dosiaľ nebol nikdy
konfrontovaný so situáciou, aby musel vymedziť princípy demokratického a právneho štátu
taxatívnym výpočtom, a teda uvedený výpočet princípov tvoriacich princípy demokratického a
právneho štátu nie je s určitosťou kompletný. Je však otázne, či tento výpočet môže byť niekedy
definitívne uzavretý. Pretože ani obsah princípov nie je nemenný, keďže naň vplýva dynamický
spoločensko-politický vývoj, ako aj materiálne podmienky v spoločnosti, ovplyvnené všetkými
zásadnými zmenami, ku ktorým v spoločnosti prichádza.16 Ústavné princípy nebude preto nikdy
možné presne definovať, keďže ich pôvod sa nachádza v prirodzenom práve, podliehajú neustálym
zmenám a vývoju a pozitívnou normatívnou úpravou ich nie je možné pravdepodobne nikdy vyčerpať.
Na ďalší nádych však treba upozorniť aj na to, že skutočnosť, že ústavné princípy sú v neustálom
vývoji neznamená, že by bolo vhodné, stoj čo stoj nachádzať stále ďalšie a ďalšie ústavne princípy.
Ako poznamenal J.Drgonec: „V licitácií ústavných princípov výhľadovo možno dôjsť hoci k 87
princípom Ústavy, len nezaškodí upozorniť, že ústavné princípy (aspoň niektoré) patria
k implikovanému materiálnemu jadru Ústavy. Čím viac ústavných princípov sa teoretickými úvahami
vyvodí, tým rigidnejšia Ústava sa vytvorí. Vo výhľade na 87 princípov hrozí, že Ústava sa stane celkom
nezmeniteľnou.“17
UPEVNENIE PRINCÍPOV KONŠTITUCIONALIZMU PROSTREDNÍCTVOM PRIAMYCH
NOVIEL ÚSTAVY
Pri vyjadreniach odborníkov k novelizáciám ústavy sa často stretávame s názorom, že
k mnohým zmenám prišlo z dôvodu, že pôvodný text nemyslel na všetky situácie, ktoré mohli
v budúcnosti vyplynúť, prípadne, že priame novelizácie boli istým spôsob zneužitím mci vládnucej
garnitúry a že ústavu si tak politický predstavitelia „prikláňali“ bližšie k svojím potrebám. Niektoré
novelizácie boli istotne dôsledkom toho, že sa politický predstavitelia nevedeli zjednotiť (napr. pri
voľbe prezidenta), ale tak isto je zrejmé, že na niektoré zmeny jednoducho vyzrela doba (pristúpenie
Slovenskej republiky do EÚ). Našou úlohou v tomto príspevku však nie je hodnotiť dôvody, pre ktoré
k novelizácia došlo. Pokúsime sa na vybrané ústavné zákony pozrieť z opačného uhlu, a to, či prispeli
k upevneniu ústavných princípov, nezávisle od toho, či bolo práve upevnenie týchto princípov cieľom
ústavodarcu.
Slovami P.Holländera: „princípy sú definované ako príkazy na optimalizáciu“ 18; pozrieme sa
teda na to, či nejaká optimalizácia nastala aj prostredníctvom priamych noviel, alebo, či naopak,
niektoré zmeny ústavy mohli ústavné princípy ešte viac oslabiť.
Vzhľadom k rozsahu tohto príspevku sa nebudeme venovať všetkým novelám ústavy.
Pokúsime sa vybrať tie, ktoré podľa nášho názoru mali na ústavné princípy najväčší dosah, a to:
ústavné zákony č. 9/1999 Z. z, č. 90/2001 Z. z., č. 92/2006 Z. z., č.161/2014 Z. z. a č. 71/2017 Z. z.
Ústavným zákonom č. 9/1999 Z. z. bola s účinnosťou od 27. januára 1999 zavedená priama
voľba prezidenta Slovenskej republiky jej občanmi. Okrem toho sa upresnili a rozšírili jeho právomoci
a upravil spôsob zániku jeho funkcie.
Tým, že prezident získava svoj mandát od r. 1999 priamo od občanov, ktorý sú jediným
pôvodným zdrojom moci v republike, prichádza k posilneniu princípu legitimity (demokracie)
a princípu zvrchovanosti ľudu (suverenity). Aj keď k zavedeniu priamej voľby prezidenta prišlo
z dôvodu, že zákonodarný orgán nebol ani na viacero pokusov schopný dospieť ku konsenzu a zvoliť
hlavu štátu, sa novelou docielilo posilnenie účasti občanov SR na výkone demokracie a tým
k posilneniu uvedených ústavných princípov.19 Táto novela okrem iných zmien zrušila aj možnosť
3

Nález PL. ÚS 7/2017 z 31. mája 2017
GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 129
17 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 153.
18 HOLLÄDER, P. Róbert Alexy: Pojem a platnosť práva alebo Analytická jurisprudencia v službách
prirodzeného práva.
Predslov k Alexy, R. Pojem a platnosť práva: Kaligram, 2009, s. 14.
19 Pozri aj ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky, Žilina: Eurokódex, 2012, s. 549.
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prezidenta nepodpísať a vrátiť NRSR ústavné zákony20. Taktiež zamedzila tomu, aby mohol prezident
vetovať návrh zákona vždy vtedy, keď ho o to požiada vláda SR.21 Posledné spomenuté zmeny určite
napomohli precíznejšej deľbe moci a najmä zmenšili silu, akou mohli vzájomne brzdy a protiváhy
pôsobiť. Hneď ďalšia zmena, ktorú priniesol ten istý ústavný zákon akoby princíp deľby moci opäť
narušila. Nové znenie prvého odseku čl. 101 Ústavy SR, konkrétne 2. polovica 2. vety odseku 22,
priniesla prezidentovi SR značné posilnenie právomocí, kt. si v tom období zákonodarca
pravdepodobne ani neuvedomoval. Hoci doktrína považuje novelu Ústavy SR formou ústavného
zákona č. 9/1999 Z. z. z niektorých hľadísk za jednu z najvýznamnejších23, ak nie za
najvýznamnejšiu24, z pohľadu posilnenia ústavných princípov priniesla nepochybne pozitívny krok
v prípade princípu suverenity a princípu legitimity; avšak vo vzťahu k princípu deľby moci
a vzájomných bŕzd a protiváh zanechala predmetná novela veľký priestor na diskusiu, či prišlo
k posineniu, alebo oslabeniu tohto princípu.
Tretia priama novela Ústavy SR, ústavný zákon č. 90/2001 Z. z., bola vyvolaná historickým aj
právnym vývojom v tomto období. Najdôležitejším míľnikom bol fakt, že Slovenská republika jasne
deklarovala svoj záujem pristúpiť do Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Tým, že sa
Slovenská republika integrovala do mnohých medzinárodných organizácií, bolo nutné vymedziť
miesto medzinárodných zmlúv v našom právnom poriadku a presne určiť vzťah medzinárodných
zmlúv a slovenských právnych noriem. Tieto zmeny sa odzrkadlili v čl. 1 ods. 2, čl. 7 ods. 4,5 a čl.
154c Ústavy SR. S procesmi globalizácie a integrácie Slovenska súvisela aj potreba zdokonalenia
ochrany ľudských práv a slobôd. Optimalizovanie nezávislosti súdnej moci vyžadovalo zmenu
spôsobu kreácie sudcov ako aj potrebu vzniku nového ústavného orgánu – Súdnej rady. Taktiež bolo
potrebné ústavne zakotviť vyššie územné celky, ako vzniknutú druhú úroveň územnej samosprávy. 25
Veľká tzv. „euronovela“ ústavy z r. 2001 rozšírila taktiež právomoci ústavného súdu,
podrobnejšie špecifikovala otázky týkajúce sa vymenovania sudcov a ich pôsobnosti a vytvorila ďalšie
Čl. 87 ods. 3 Ústavy SR účinný od 27. januára 1999.
Čl. 84 ods. 4 bol priamou novelou Ústavy SR z r. 1999 zrušený.
22„Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním
zabezpečuje riadny chod ústavných
orgánov“
23„Z kvantitatívneho hľadiska najrozsiahlejšie a z vecného hľadiska najzáväznejšie zásahy (aj
systémového charakteru) boli
do ústavného textu premietnuté nepochybne prostredníctvom ústavného zákona č. 9/1999 Z. z…a
predovšetkým ústavného
zákona č. 90/2001 Z. z….“ OROSZ, L.: Ústava Slovenskej republiky a jej priame novelizácie. In:
OROSZ, L., BREICHOVÁ,
M., MAJERŇÁK, T. (eds.) 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky I. Ústavné dni: zborník príspevkov
z medzinárodnej
vedeckej konferencie I. zväzok : Košice, 3. – 4. októbra 2012. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2012, s.
142.
24
„Z hľadiska inštitucionálnej architektúry štátu, z hľadiska formy vlády, je to potenciálne
najvýznamnejšia zmena ústavy
vôbec, za celých 25 rokov jej existencie“ PROCHÁDZKA, R.: O tempora, o mores: tri obdobia
ústavnej normotvorby
v krátkych dejinách Slovenskej republiky, In: Výzvy a perspektívy vývoja ústavného práva
Slovenskej republiky v procese
európskej integrácie a globalizácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej 26. októbra 2017
v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017, s. 70.
25 CIBULKA Ľ.: Ústava Slovenskej republiky – základ stability ústavného systému. In: Výzvy a
perspektívy vývoja ústavného
práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie. Zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej 26. októbra 2017 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2017,
s. 14.
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ústavné orgány. Práve zmeny zasahujúce do sudcovskej moci sa odzrkadlili v posilnení princípu
deľby moci. „Nestrannosť a nezávislosť súdov sú základnými znakmi výkonu súdnictva, ktoré
v podobe ústavných princípov zaručujú naplnenie podstaty právneho štátu deklarovaného v článku 1
Ústavy.“26 Článok 141a priniesol nezávislý orgán sudcovskej legitimity Súdnu radu Slovenskej
republiky. Vytvorenie tohto ústavného orgánu prehĺbilo prvky deľby moci a posilnilo nezávislosť
súdnictva, tým, že bola Súdnej rade určená kreačná nezávislosť pri vzniku a zániku sudcovských
funkcií. V kontexte oddelenia súdnej moci od ďalších mocí v štáte treba spomenúť aj zmenu
v právomociach prezidenta pri udeľovaní amnestie alebo milosti. Pred tým, ako nadobudla veľká
novela účinnosť mal prezident možnosť okrem agraciácie a rehabilitácie udeliť milosť alebo amnestiu
aj formou abolície – t. j. nariadiť, aby sa trestné konanie vôbec nezačalo. Inštitút abolície však priamo
zasahoval do právomoci súdov, keďže podľa Ústavy SR (čl. 50 ods. 1) sú jedine súdy oprávnené
rozhodovať o vine a treste.27 Taktiež ďalšie novelizované články ústavy, napr. čl. 145 ods. 1 (výkon
funkcie sudcu bez časového obmedzenia), či čl. 145a (nekompaktibilnosť výkonu funkcie sudcu
s členstvom v politickej strane alebo politickom hnutí) prispievajú k precíznejšej deľbe moci.
Princíp ochrany základných ľudských práv a slobôd sa ústavným zákonom č, 90/2001 Z. z.
nepochybne najviac posilnil ústavným zakotvením inštitútu verejného ochrancu práv v novom čl.
151a. „Vytvorenie inštitútu verejného ochrancu práv bolo jednou z podmienok, ktoré Slovenská
republika potrebovala splniť pre svoj vstup do Európskej únie. V priebehu viac ako deväť rokov sa
v Slovenskej republike podarilo vybudovať právnu inštitúciu, ktorá realizuje svoju činnosť bez
akéhokoľvek politického zasahovania. Pôsobnosť verejného ochrancu práv, podľa zákona o verejnom
ochrancovi práv, nie je zameraná na ochranu právneho poriadku Slovenskej republiky, ako takého.
Verejný ochranca práv sa venuje podnetom fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa týkajú
konkrétnych oblastí verejnej správy, sleduje spravodlivosť a zákonnosť ich rozhodnutí vo vzťahu
k jednotlivcovi, ktorý má pocit krivdy. Ide o ochranu subjektívnych práv“28 Pristavme sa pri čl. 151a
ods.1 Ústavy. Tento odsek v pôvodnom znení29 poskytoval prostredníctvom verejného ochrancu práv
aj ochranu princípov demokratického a právneho štátu, keďže aktivita ochrancu práv pri ochrane
základných práv a slobôd bola podmienená tým, že konanie orgánov verejnej správy muselo byť
v rozpore s týmito princípmi. Táto úprava však bola neskoršou priamou novelizáciou
ústavy30upravená tak, že práve princípy demokratického a právneho štátu v predmetnom odseku už
nefigurujú.31 Predmetná novela mala za cieľ rozšíriť ochrannú funkciu verejného ochrancu práv,
ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky, Žilina: Eurokódex, 2012, s. 759.
Tamže, s. 563.
28 Z dôvodovej správy k návrhu ústavnému zákonu č. 90/2001 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Ustáva
Slovenskej republiky
č. 460/1992 Z. z. v znení ústavného zákona č. 144/1998 Z. z. a ústavného zákona č. 9/1999 Z. z.
29 Čl. 151a ods. 1 Ústavy SR účinný do 01. 04. 2006 „Verejný ochranca práv je nezávislý orgán, ktorý
sa v rozsahu a spôsobom
ustanoveným zákonom podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických
osôb pri konaní,
rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo
nečinnosť v rozpore s právnym
poriadkom alebo s princípmi demokratického a právneho štátu.“
30 Ústavný zákon č. 92/2006 Z. z.
31 Čl. 151a ods. 1 Ústavy SR účinný od 01. 04. 2006: :Verejný ochranca práv je nezávislý orgán
Slovenskej republiky, ktorý v
rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a
právnických osôb v konaní
pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie
alebo nečinnosť v rozpore s
právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať
na uplatnení
zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo
alebo slobodu fyzických
osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv
potrebnú súčinnosť.“
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okrem základných ľudských práv ukotvených v ústave začali pod jeho ochranu spadať aj všetky ďalšie
práva a slobody, ktoré platný právny poriadok fyzickým a právnickým osobám poskytuje, vrátane
maladministrácie a to v takom rozsahu ako to Európskemu ombudsmanovi určuje čl. 228 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie.32 Svoj cieľ táto novela splnila, otázne však je, či neoslabila ochranu
princípov demokratického a právneho štátu. Zákonodarca môže oponovať tvrdením, že v §11 ods. 1
zákona č. 546/2001 o verejnom ochrancovi práv v znení ďalších predpisov stále ochrana princípov
demokratického a právneho štátu figuruje33; je však dôležité, aby zmienky o princípoch
konštitucionalizmu a ich ochrane nevymizli z ústavného textu, len z dôvodu šetrenia miesta v Ústave.
Vráťme sa však k veľkej novele ústavy z r. 2001. Nemenej dôležitým faktorom pri posilnení
princípu ochrany ľudských práv a slobôd bolo rozšírenie oprávnenia Ústavného súdu SR rozhodovať
o sťažnostiach fyzických a právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv
a slobôd ukotvených v Ústave SR, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich
z medzinárodných zmlúv ratifikovaných Slovenskou republikou.34 Tým bol vytvorený inštitút ústavnej
sťažnosti fyzickej osoby a právnickej soby. Ústavný súd dovtedy konal len na základe podnetu
právnických osôb, alebo fyzických osôb, ak namietali porušenie svojich práv orgánom verejnej moci.
Konanie o podnete však nepredstavovalo dostatočnú ochranu zákonných prv a slobôd, čo potvrdil aj
Európsky súd pre ľudské práva vo svojich rozhodnutiach.35
Aj keď v tomto období bola prvoradou potreba transformovania právneho poriadku Európskej
únie (a s ňou spojené posilnenie ochrany ľudských práv a slobôd), nemenej dôležitým momentom
bolo aj zavedenie druhého stupňa samosprávy a posilnenie fungovania tejto časti verejnej správy.
„Územná samospráva je v podmienkach Slovenskej republiky nielen znakom moderného
demokratického štátu, ale dôležitou zložkou právneho štátu, ktorej vznik a vývoj sú spojené
s vývojovom občianskej spoločnosti.“36 Je výsledkom historického, politického, sociálneho
i kultúrneho vývoja spoločnosti, nie je teda len výtvorom ústavodarcu. Je však nepochybné, že
územná samospráva tvorí časť ústavnej matérie, patrí medzi spoločenské vzťahy, ktoré sa podieľajú
na fungovaní demokratickej spoločnosti a právneho štátu.37 „Ústavná samospráva ako forma verejnej
moci v miestnych podmienkach v súčasnosti nenašla svoje vyjadrenie v podobe výslovného
ústavného princípu.“38 Ani právo na územnú samosprávu nie je v našej ústave explicitne zakotvené.
Hoci v návrhu novely ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. bol navrhnutý čl. 64a ods. 2 Ústavy v znení:
„Obec a vyšší územný celok majú právo na samosprávu. Podrobnosti ustanoví zákon“ Táto úprava
sa však do nového znenia ústavy nakoniec nevložila.39 Samotné rozdelenie výkonu verejnej správy
medzi štátnu správu a samosprávu (územnú samosprávu) vyjadruje jeden z princípov ktorý ústavný
súd zahrnul pod princípy demokratického a právneho štátu a to princíp deľby moci. Demokratický
princíp premietnutý v princípe územnej samosprávy je vyjadrený aj čl. 30 ods. 1 ústavy, v ktorom sa
OROSZ, L.: Ústava Slovenskej republiky a jej priame novelizácie. In: OROSZ, L., BREICHOVÁ, M.,
MAJERŇÁK, T. (eds.)
20 rokov Ústavy Slovenskej republiky I. Ústavné dni: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie I. zväzok :
Košice, 3. – 4. októbra 2012. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2012, s. 137.
33
Zákon č. 564/2001 Z. z. § 11 ods. 1„a verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa
domnieva, že pri konaní,
rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v
rozpore s právnym
poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.“
34 Čl. 127 ods. 1 Ústavy SR.
35 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky, Žilina: Eurokódex, 2012, s. 683.
36 GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 341.
37 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky, Žilina: Eurokódex, 2012, s. 406.
38 TRELLOVÁ, L. Metamorfóza ústavnoprávnej úpravy obecnej samosprávy. In: Výzvy a perspektívy
vývoja
ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie. Zborník
príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 26. októbra 2017 v Bratislave. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017. s. 128.
39 Tamže, s. 129.
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občanom priznáva právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Predmetný článok priznáva, od
novelizácie z r. 2001, toto právo aj cudzincom, ale len v kontexte územnej samosprávy, a to tak, že
cudzincom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky je priznané právo voliť a byť volení do
orgánov samosprávy obce a orgánov vyššieho územného celku.40 Z uvedeného vyplýva, že územná
samospráva ako jedna z nevyhnutných zložiek obsahu demokratického princípu umožňuje občanom
(a pri splnení určitých podmienok aj cudzincom) uplatniť svoje ústavné právo zúčastňovať sa na
správe vecí verejných41 a tým reálne využívať moc, ktorej sú nositeľmi. Euronovela konkrétne posilnila
princíp deľby moci (a územnej samosprávy) tým, že ústavne ukotvila druhý stupeň územnej
samosprávy (vyššie územné celky) a vymedzila jej orgány a ich kompetencie.
S pohľadu posilnenia princípu územnej samosprávy bol veľmi pozitívnym krokom začlenenie
ústavného článku 127a, ktorý priznal Ústavnému súdu SR aj právomoc rozhodovať o sťažnostiach
orgánov územnej samosprávy proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu, alebo inému
neústavnému zásahu do vecí územnej samosprávy, za okolnosti, ak o tom nerozhoduje iný súd. Čl.
127a tým upevnil právo na územnú samosprávu a nezasahovanie do jej vecí, ktoré potvrdil aj Ústavný
súd vo svojom rozhodnutí III. ÚS 2/00: „Právo na územnú samosprávu sa najvýraznejšie prejavuje v
ústave zakotvenom princípe samostatnosti obce, eventuálne zakotvením samostatného
rozhodovania obce a jej orgánov (čl. 67 ústavy).“42 Možnosť podania ústavnej sťažnosti orgánmi
územnej samosprávy a vložiť pod ochranu Ústavného súdu veci, ktoré spadajú pod výhradnú
pôsobnosť orgánov územnej samosprávy potvrdzuje, že veľká novela posilnila princíp deľby moci.
Prijatie ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. s účinnosťou k 1. septembru 2014 prinieslo zmenu
ústavy v pôsobnosti Súdnej rady, taktiež zaviedlo možnosť podania opravného prostriedku proti
rozhodnutiu Ústavného súdu (avšak len v prípade, ak rozhodnutím orgánu medzinárodnej organizácie
zriadeného na uplatňovanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, vznikne
Slovenskej republike povinnosť v konaní pred ústavným súdom znovu preskúmať už prijaté
rozhodnutie43), ďalej zaviedlo bezpečnostné previerky sudcov a zakotvilo manželstvo ako jedinečný
zväzok medzi mužom a ženou.
Zavedenie bezpečnostných previerok Národným bezpečnostným úradom pri kreácií sudcov,
prinieslo narušenie princípu deľby moci. Ústavný súd SR sa k tejto skutočnosti postavil tak, že svojím
rozhodnutím sp. zn. PL ÚS 21/2014 z 30. januára 2019 predmetné články Ústavy SR zrušil44.
Dôvodom narušenia bolo najmä to, že Národný bezpečnostný úrad, ako súčasť výkonnej moci, mal
mať dôležitú úlohu pri kreácií predstaviteľov súdnej moci. Tým prišlo k narušeniu právneho štátu
a právnej istoty, keďže orgán plniaci úlohu ochrany utajovaných skutočností mal preverovať
sudcovskú spôsobilosť aj u sudcov, ktorí boli do funkcie ustanovený ešte pred nadobudnutím
účinnosti tejto novely. Následkom nesplnenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti, zistenými
Národným bezpečnostným úradom, mohlo byť pre sudcov už zastávajúcich sudcovskú funkciu až ich
odvolanie. Princíp nezávislosti súdnej moci je odvodený od právneho štátu, resp. od deľby moci.
Porušenie práva je v právnom štáte to najhoršie zlo, ktoré nemožno strpieť. Najdôležitejšou úlohou
štátu je preto odstraňovanie takýchto porušení, vždy, keď sa vyskytnú.45„Právna istota je spolu so
spravodlivosťou podstatnou súčasťou princípu právneho štátu v širšom zmysle. Funkciou právnej
istoty je zabezpečovať v spoločnosti mier.“46Tieto zásahy do ústavných princípov podnietili Ústavný
súd SR k tomu, že si vyvodil právomoc preskúmať aj súlad ústavných zákonov s implicitným
materiálnym jadrom Ústavy Slovenskej republiky, v ktorom je zakotvený a chránený charakter
Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu.47 Materiálne jadro predstavuje akúsi
kostru najdôležitejšieho, základného právneho predpisu štátu, na ktorej sú vystavané všetky ostatné
TRELLOVÁ, L. Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. s.
163.
41 Tamže, s. 165.
42 Rozhodnutie Ústavného súdu sp. zn. III. ÚS 2/00 z 30. marca 2000.
43 Čl. 133 Ústavy SR.
44 Čl. 141 ods. 1 posledná veta Ústavy SR, čl. 154d ods. 1 až 3, čl. 141a ods. 9 Ústavy SR v časti
slov „plniaceho úlohy
ochrany utajovaných skutočností“
45 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky, Žilina: Eurokódex, 2012, s. 29.
46 Tamže.
47 Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019.
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ustanovenia ústavy. Už v rozhodnutí z mája 199548 Ústavný súd vyslovil, že: „ústavné princípy sú
nezmeniteľné, lebo majú konštitutívny význam pre demokratickú povahu Slovenskej republiky, ako to
deklaruje hneď prvý článok Ústavy SR.“ Týmto tvrdením Ústavný súd už v roku 1995 potvrdil
existenciu materiálneho jadra našej ústavy. S materiálnym jadrom ústavy je spojená aj koncepcia
materiálneho právneho štátu a materiálneho prístupu k ochrane ústavnosti. Základom koncepcie
materiálneho právneho štátu je hodnotové chápanie práva.49
Ochrana princípov demokratického a právneho štátu bola hnacím prvkom pre ústavný zákon
č. 71/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov, ktorý určil Národnej rade Slovenskej republiky kompetenciu zrušiť rozhodnutie
prezidenta o udelení individuálnej milosti, alebo amnestie, ak takéto rozhodnutie odporuje princípom
demokratického a právneho štátu. Následne ex constitutione podlieha, podľa článku 129a ústavy,
takéto uznesenie Národnej rady, kontrole ústavného súdu. Keďže uznesenie Národnej rady sa prijíma
súhlasom aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, Ústavnému súdu SR bola čl. 129a
explicitne určená kompetencia preskúmavať súlad aktu ústavodarnej moci 50 s princípmi
demokratického a právneho štátu. Aj keď doktrína považuje ústavné zakotvenie právomoci Národnej
rady Slovenskej republiky zasahovať do rozhodnutí prezidenta za narušenie princípu deľby moci, je
nepochybné že iné subprincípy princípov demokratického a právneho štátu boli posilnené. Ako
zdôraznil ústavný súd, už v roku 1999: „V právnom štáte, v ktorom sú ako neoddeliteľné súčasti okrem
iných stelesnené také princípy, ako sú právna istota a spravodlivosť (princíp materiálneho právneho
štátu), čo možno spoľahlivo vyvodiť z čl. 1 ústavy, sa osobitný dôraz kladie na ochranu tých práv,
ktoré sú predmetom ústavy.“51 Potrebu materiálneho chápania právneho štátu prízvukoval Ústavný
súd Slovenskej republiky vo viacerých rozhodnutiach. V rozhodnutí PL ÚS 15/1998 uviedol, že:
„právne normy majú byť nie len prijaté ustanoveným spôsobom, trvácne a stabilné, ale taktiež
racionálne a spravodlivé.“ Ustanovenie č. 86 písm. i) Ústavy SR v spojitosti s č. 129a Ústavy SR je
podľa nášho názoru právnou normou, ktorá je racionálna a spravodlivá. Čo potvrdil aj Ústavný súd vo
svojom náleze tvrdením, že: „Zároveň však ústavný súd považuje za žiaduce podčiarknuť nielen
ústavnú legitimitu, ale aj racionálne jadro tohto derogačného mechanizmu zavedeného do ústavy
prostredníctvom novelizácie vykonanej ústavným zákonom č. 71/2017 Z. z., keďže jeho
neoddeliteľnou súčasťou je aj ústavná kontrola derogačného zásahu národnej rady (ako orgánu
„politickej moci“) do rozhodnutí prezidenta o amnestii alebo jeho rozhodnutí o individuálnej milosti
Ústavným súdom Slovenskej republiky ako nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.“52
Ústavné princípy „otvárajú dvere“ iným riešeniam, než predvídal zákonodarca 53. Princíp
spravodlivosti (materiálneho právneho štátu) našiel, podľa nášho názoru reflexiu, práve v tomto
ustanovení. Ústavný zákon z r. 2017 výrazne posilnil aj princíp zákazu svojvôle, resp. zákazu
zneužitia moci. V období vydania Mečiarových amnestií, vládol v pomeroch Slovenskej republiky skôr
nepísaný zákon svojvôle a priameho zneužívania moci. Aj možnosť zrušenia amnestií (okrem iných
inštitútov), prítomná od r. 2017 v Ústave SR pripomína ústavným činiteľom, že „všetky zložky verejnej
moci sa musia zdržať množstva návykov, ktoré si osvojili v období socializmu a zároveň sa bez výhrad
a výnimiek musia podrobiť záväznosti Ústavy"54

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL ÚS 16/95 z 24. mája 1995.
Ľ. A kol. Štátoveda. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 122.
50 Bližšie pozri: OROSZ, L.: Ústavodarná moc v Slovenskej republike. In: Výzvy a perspektívy
vývoja ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie:
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 26. október 2017 /
zostavovateľ Kamil Baraník – 1. vyd. – Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, 2017, s. 52–53.
51 Nález Ústavného súdu sp. zn. I. ÚS 17/1999 z 22. septembra 1999.
52 Nález Ústavného súdu SR, sp. Zn. PL. ÚS 7/2017 z 31. mája 2017.
53 ĽALÍK, T.: Prima aplikácia ústavy (s dôrazom na všeobecné súdy), IN: Justičná revue, 2020, č. 4,
s. 453.
54 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 235.
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ZÁVER
Pred písaním tohto príspevku sme si položili otázku, či a ak áno, tak v akom rozsahu majú
priame novely Ústavy SR vplyv na tvorbu, resp. ukotvenie základných princípov slovenského
konštitucionalizmu.
Ústavné princípy tvoria ducha celého právneho systému, je nepochybné, že sú súčasťou
každého právneho poriadku. Nebude snáď odvážne, keď sa vyjadríme, že ústavné princípy vytvárajú
samotný základ právneho poriadku, jeho konštrukciu, okolo ktorej sa neskôr „vystavali“ právne normy.
Tieto princípy pochádzajú ešte z čias prirodzeného práva a pretrvávajú dodnes, ako istá garancia
toho, že aj pozitívne právo zostane dobré a spravodlivé.
Úloha nachádzať ústavné princípy, v prípade, že nie sú explicitne vyjadrené v ústavnom texte,
prináleží Ústavnému súdu Slovenskej republiky, ktorý ich dotvára prostredníctvom svojej judikatúry.
Zamerali sme sa na to, či hrajú pri tejto tvorbe vplyv aj zmeny slovenskej ústavy, alebo či boli všetky
princípy obsiahnuté už v pôvodnom znení. Položili sme si vlastne otázku, či aj poslanci Národnej rady
Slovenskej republiky naďalej pomáhajú pri tvorbe a upevňovaní ústavných princípov, alebo, či celá
váha zodpovednosti za existenciu a ochranu princípov konštitucionalizmu leží na pleciach sudcov
ústavného súdu.
Po napísaní tohto príspevku sme prišli k záveru, že priame novely Ústavy SR nemali zásadný
vplyv na objavenie ďalšieho princípu demokratického a právneho štátu. Jedine snáď zmena čl. 101
ods. 1 (druhá veta) mala vplyv na vznik princípu transparentnosti (verejnej kontrolovateľnosti) výkonu
verejnej moci. Od novelizácie čl. 101 ods. 1 do vyjadrenia predmetného princípu Ústavným súdom
však prešlo takmer 13 rokov. Dovtedy bolo potrebné, aby prezident niekoľkokrát využil svoju novú
právomoc a pri zabezpečovaní chodu ústavných orgánov spôsobom, ktorý viedol k nájdeniu tohto
princípu.
Je však nepochybné, že mnohé priame novelizácie ústavy mali vplyv na už existujúce
subprincípy princípov demokratického a právneho štátu. Žiaľ, ako sme v článku uviedli, nie vždy išlo
iba o pozitívny vplyv .
Vo všeobecnosti môžeme názor, ku ktorému sme dospeli zhrnúť tak, že v takmer 28 ročnom
období pôsobenia našej ústavy, boli priamymi zmenami ústavy potvrdený a o to viac posilnený princíp
ochrany ľudských práv a slobôd, princíp spravodlivosti (materiálneho právneho štátu), princíp právnej
istoty a princíp zákazu svojvôle, resp. zákazu zneužitia moc.
Princípom, ktorý bol niekoľko krát, minimálne vážne ohrozený, je princíp deľby moci v rámci
vzájomných bŕzd a protiváh. Okrem už spomenutých priznaných právomoci niektorým zložkám moci
zasahovať, rušiť, či neprimerane ovplyvňovať výkon iných zložiek moci, prichádza novelizáciami aj
k narušeniu klasického delenia moci. „Trojdelenie moci v štandardnej podobne sa zmenami ústavy
rúca, tým že sa vytvorili ústavné kontrolné orgány (Najvyšší kontrolný úrad SR a verejný ochranca
práv), ktoré nepatria do zákonodarnej, výkonnej moci, ani do súdnej moci.“55
Ak bol princíp deľby moci v období, po určitom vývoji po vzniku ústavy potvrdený, bolo to
prostredníctvom posilnenia jedného z jeho subprincípov a to princípu územnej samosprávy. Tento
princíp zostáva stále tak trochu v pozadí iných ústavných princípov, ani Ústavný súd ho nezahrnul
medzi princípy, ktoré sú natoľko podstatné, že patria do množiny princípov demokratického a
právneho štátu. Pričom je nepochybné, že práve tento princíp podporuje deľbu moci a predstavuje
výraznú črtu demokratického štátu, taktiež v sebe zahŕňa aj ochranu práva občanov zúčastňovať sa
na správe verejných vecí.
Úplným záverom by sme radi vyjadrili názor, že okrem odpovede na otázku, aký veľký vplyv
majú priame zmeny ústavy prostredníctvo ústavných zákonov, sme dospeli aj ďalšiemu pozorovaniu.
Zásahy do Ústavy SR, ktoré si zaslúžili najväčšiu pozornosť odbornej aj laickej pozornosti, mali (až
na výnimku Euronovely) základ v tom, že bolo potrebné „uhasiť“ čo nejaký ústavný orgán predtým
„zapálil“ (vzbudenie pozornosti ústavným zákonom č. 161/2014 Z. z. a na neho nadväzujúcim
prelomovým nálezom Ústavného súdu PL. ÚS 21/2014, zavedenie možností retroaktívne rušiť
amnestie a milosť udelenú prezidentom).
Preto by sme náš príspevok o takmer dvadsaťosemročnej púti našej ústavy ukončili
myšlienkou, že: „ak existuje zmena, ktorú slovenská ústava potrebuje viac, než zmenu textu, potom
4

55

Tamže, s. 210.
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je to zmena prístupu. Potrebná je zmena celkového prístupu k ústave, k jej významu, ale aj k jej
podobe.“56
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SÚDNA RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: AKO ĎALEJ?
František Pažitný

Abstract: The contribution reflects an analysis of the present development and activity of the Judicial
Council of the Slovak republic.This analysis is focused on questions related to expectations for which
the Judicial Council of the Slovak republic was created and presents possible changes which could
solve problems of this body.
Abstrakt: Príspevok predstavuje analýzu doterajšieho vývoja a pôsobenia Súdnej rady Slovenskej
republiky. Analýza sa zameriava na otázky týkajúce sa očakávaní pre ktoré ústavodarca tento ústavný
orgán vytvoril a navrhuje možné zmeny, ktoré by mohli vyriešiť problémy tohto ústavného orgánu.
Key words: The Judicial Council of the Slovak republic, judicial independence, judicial power, judicial
legitimity
Kľúčové slová: Súdna rada Slovenskej republiky, nezávislosť súdnictva, legitimita súdnictva, súdna
moc
Úvod
Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) je ústavným orgánom, ktorý
zastáva v ústavnoprávnom vývoji nášho štátu dôležité miesto. Dôkazom sú viaceré rozhodnutia
Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“),1 príspevky z radov odborníkov na
ústavné právo,2 či množstvo novelizácií zákona č. 185/2002 Z.z. o súdnej rade, ale i samotnej ústavy
napr. ústavným zákonom č. 161/2014 Z.z.. Okrem vyššie spomenutého sa súdna rada pravidelne
objavuje aj v programových vyhláseniach vlády (ďalej len „PVV“). Výnimkou nebolo ani posledné
PVV, v ktorom vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na obdobie 2020 - 2024 sľubuje zmeny
týkajúce sa zloženia súdnej rady, voľby jej členov, ale i rozšírenia právomoci súdnej rady. Napriek
tomu, že tento ústavný orgán nemá miesto v našom ústavnom systéme 30 rokov, keďže vznikol až
ústavným zákon č. 90/2001, autor tohto príspevku považuje tento orgán za natoľko kľúčový, že sa
rozhodol pozrieť bližšie vo forme tohto príspevku na to, čo sa ukázalo a čo sa ukáže v jeho ďalšom
vývoji.
Význam súdnej rady v našom právnom poriadku zvýrazňuje kreácia jej členov, keď sa na
vymenovaní alebo voľbe podieľajú všetky zložky moci, ako aj v rozsahu právomoci tohto orgánu,
keďže je súdna rada kľúčovým orgánom v súdnictve napríklad pri posudzovaní sudcovskej
spôsobilosti, kariérneho postupu sudcov a podieľaním sa na vyvodzovaní disciplinárnej
zodpovednosti.
V rámci tohto príspevku sa autor snaží v druhej kapitole stručne poukázať na systém, ktorý
existoval pred prijatím ústavného zákona č. 90/2001, v tretej kapitole sa zameriava na otázky spojené
so zložením súdnej rady a kreáciou jednotlivých členov konkrétnymi zložkami moci a predkladá
možné riešenia aplikačných problémov, ktoré prišli v súvislosti s uznesením Ústavného súdu sp. zn.
PL. ÚS 2/2018 z 19. septembra 2018, ako aj posúdenie predmetného rozhodnutia vo svetle predošlej
rozhodovacej praxe Ústavného súdu. V poslednej kapitole sa autor venuje polemike, ktorá sa týka
podstaty súdnej rady z pohľadu právomocí.
1

Napríklad: PL. ÚS 2/2012. Nález z 18. novembra 2015; PL. ÚS 2/2018. Uznesenie z 19. septembra
2018; PL. ÚS 10/05 Nález z 21. apríla 2010.
2 DRGONEC, Ján. Súdna rada Slovenskej republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003,
č. 4, s. 318-327.
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Súdnictvo pred Ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z.
Pred zavedením súdnej rady do právneho poriadku veľkú časť právomocí, ktoré dnes patria
súdnej rade mala vláda alebo priamo minister spravodlivosti. Sudcov volila Národná rada Slovenskej
republiky (ďalej len „Národná rada“) na návrh vlády.3 V prípade právomocí, ktorými disponoval
v oblasti súdnictva minister spravodlivosti sa vychádzalo zo zodpovednosti za chod súdnictva a jeho
správu vo všeobecnosti. Minister spravodlivosti mal výlučnú právomoc pri obsadzovaní funkcií
predsedov a podpredsedov súdov, pričom v ich pôsobnosti bola značná časť právomoci pri
výberových konaniach, hodnotení sudcov a podobne.4 V niektorých prípadoch boli predsedovia súdov
povinní postupovať na základe podnetov ministra spravodlivosti.5 Vytváral sa tak kruh, kedy výkonná
moc mala neprimeraný vplyv na fungovanie súdnictva a teda môžeme konštatovať, že inštitucionálna
nezávislosť súdnictva bola do značnej miery obmedzená neprimeranými zásahmi výkonnej moci.
Slovenská republika bola v tom čase bezmála 10 rokov členom Rady Európy, kde bol
vytvorený rámec pre inštitucionálnu nezávislosť súdnictva prostredníctvom Odporúčania No R (94)
12 Výboru ministrov členských štátov Rady Európy z 13. októbra 1994, ako aj zásadami Európskej
charty o statuse sudcu. Okrem toho sa Slovenská republika už na prelome tisícročia intenzívne
pripravovala na vstup do Európskej únie a na vyššie uvedené skutočnosti bolo nevyhnutné reagovať
a materiálne naplniť štandardy vyplývajúce z členstva v Rade Európy, ako aj štandardy vyplývajúce
z budúceho členstva v Európskej únii. Dá sa teda konštatovať, že bolo potrebné systém zmeniť
a práve zavedením súdnej rady malo prísť k posilneniu inštitucionálnej nezávislosti súdnej moci. Inak
nehovorila ani dôvodová správa k samotnému ústavnému zákonu č. 90/2001 Z. z., kde ústavodarca
uviedol nasledovné: „Začlenenie súdnej rady do siedmej hlavy ústavy Slovenskej republiky zvýrazňuje
jej nezávislé postavenie od moci zákonodarnej, ako aj výkonnej a je reálnym naplnením ústavnej
zásady nezávislosti a oddelenia súdnej moci od iných orgánov štátu“.6
Samotnú podstatu zavedenia súdnej rady definujú aj jej právomoci a pôsobnosť, ktoré
vyplývajú z ústavy. Súdna rada mala a aj má inštitucionálnu nezávislosť zabezpečovať vykonávaním
verejnej kontroly súdnictva, posudzovaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti, zaoberaním sa
otázok týkajúcich sa kariérneho postupu sudcov, ako aj disciplinárnej zodpovednosti. Na to, či sa
súdna rada normotvornou činnosťou zákonodarnej moci nevzďaľuje, resp. nevzdialila podstate svojej
existencie, hľadáme odpoveď v poslednej časti s názvom „Rozsah právomoci súdnej rady“.
2

Zloženie súdnej rady a kreácia členstva v súdnej rade
Na zložení súdnej rady sa podieľajú všetky zložky moci; troch členoch menuje vláda, troch
členov menuje prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“), troch volí Národná rada
a deviatich členov volia sudcovia spomedzi seba. Problém dotýkajúci sa zloženia súdnej rady, ktorý
je pravidelne rozoberaný v odbornej literatúre,7 a ktorého sa vo svojej praxi dotkol aj Ústavný súd,8 je
problém obsadenia súdnej rady spočívajúci v počte sudcov a nesudcov v rámci tohto orgánu. Je
zrejmé, že z osemnástich členov súdnej rady bude súdnu radu tvoriť minimálne deväť sudcov, čo
vyplýva zo samotného čl. 141a ods. 1 písm. a) ústavy, pričom týchto deväť členov volia a odvolávajú
sudcovia. Čo však so zvyšnými deviatimi členmi, ktorých do funkcie menujú resp. volia Národná rada,
vláda a prezident? Vyplýva z ústavy, aby tieto orgány vymenovali, resp. volili len nesudcov, alebo
naopak môžu si kandidáta vybrať aj z radov sudcov? Čo sa ukázalo za obdobie existencie súdnej
rady?
Ako prvé je podľa nás potrebné konštatovať, že prax vymenovaných orgánov zložiek moci
je taká, že si kandidátov vyberajú aj z radov sudcov. Táto prax je prítomná už od prvého funkčného
obdobia súdnej rady, dokonca je na mieste uvažovať aj o ústavnej zvyklosti, avšak bližšie tomu, či ide
o ústavnú zvyklosť sa nebudeme venovať, keďže to nie je predmetom tohto príspevku. Čiastočnú
odpoveď na otázku položenú v predošlom odseku môžeme nájsť v stanovisku Benátskej komisie
v bode 27, z ktorého cituje aj v jednom zo svojich rozhodnutí Ústavný súd.9 V predmetnom stanovisku
3

§ 6 zákona č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich v znení č. 385/2000.
Tamtiež § 28.
5 Tamtiež § 120 ods.3.
6 Dôvodová správa k návrhu Ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. (parlamentná tlač 1271).
7 DRGONEC, J. Ústavné právo hmotné. 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 429.
8 PL. ÚS 2/2012. Nález z 18. novembra 2015.
9 Tamtiež.
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je prítomné vystríhanie pred možným sudcovským korporativizmom v prípade, že je za členov
zvolených viac sudcov ako nesudcov. Ján Drgonec pomenúva stav, ktorý je prítomný od druhého
funkčného obdobia súdnej rady trvajúci až dodnes ako premenu súdnej rady na „sudcovské odbory“.10
Či už samotné varovanie pred sudcovským korporativizmom alebo samotná premena súdnej rady na
„sudcovské odbory“ nám naznačuje, že výber členov súdnej rady z radov sudcov Národnou radou,
vládou a prezidentom nemusí prinášať práve pozitívne výsledky. Vzhľadom na uvedené, prax týchto
ústavných orgánov teda nemusí mať pozitívne dopady, avšak je potrebné upriamiť pozornosť na to,
čo sa ukázalo počas existencie súdnej rady. Počas devätnásť ročnej existencie sa v súdnej rade
vytvárali v zásade dva tábory, ktoré mali rozličné pohľady pri riešení niektorých otázok. Ukázalo sa
však, že pomyselná čiara, ktorá by tieto dve skupiny rozdeľovala nesúvisela s tým, či je člen súdnej
rady sudca alebo naopak. Inak povedané, prax priniesla iné delenie v súdnej rade, ako boli možné
negatívne dopady, ktoré sme uviedli vyššie. Avšak pro futuro sa nedá vylúčiť, že by sa nemohli
prejaviť spomínané negatívne aspekty nerovnomerného zloženia súdnej rady.
Druhá otázka súvisí s tým, či je prax pri výbere členov súdnej rady v súlade s ústavou.
Ústava v čl. 141a ods. 1 druhej vety rozdeľuje členov súdnej rady na sudcov, ktorých je deväť a na
ostatných členov, pri ktorých už ústava explicitne neurčuje, či môžu, resp. nemôžu byť sudcami.
Riešenia tohto problému sú podľa nás dve.
Prvým je dospieť výkladom k tomu, že Národná rada, vláda a prezident, nemajú možnosť
výberu členov z radov sudcov, touto možnosťou argumentuje aj Ján Drgonec.11 K tejto možnosti sa
síce prikláňame aj my, avšak je pravdepodobné, že pri súčasnej politickej kultúre, bude takýto postup
len ťažko priechodný, berúc do úvahy súčasné reálie, keďže vláda v PVV12 explicitne vyslovila názor,
že by orgány zložiek moci mimo súdnej moci mali vymenovať, resp. voliť do súdnej rady len nesudcov,
no následne za člena súdnej rady zvolila sudcu. Vzhľadom na to, bude preto pravdepodobne
vhodnejšie druhé z dvoch do úvahy prichádzajúcich riešení, teda že na dosiahnutie pomeru medzi
sudcami a nesudcami 1:1 bude potrebné meniť ústavu. To, že sa takéto pravidlo plánuje zaviesť
nájdeme aj v súčasnom PVV.
V priebehu písania tohto príspevku bol do Národnej rady doručený vládny návrh ústavného
zákona, ktorý sa má dotknúť aj postavenia a zloženia súdnej rady. V predmetnom vládnom návrhu si
ústavodarca môže vybrať druhé nami navrhované riešenie. Návrh ústavného zákona formuluje
negatívnu podmienku na členov menovaných Národnou radou, vládou a prezidentom. Táto negatívna
podmienka je formulovaná tak, že za člena je možne ustanoviť len osobu, ktorá nie je sudcom.13
Domnievame sa, že ak príde k prijatiu navrhovaného ústavného zákona, tak vyššie spomínané
výkladové problémy budú odstránené.
V druhej časti tejto kapitoly by sme chceli upriamiť pozornosť na zmenu, ktorú môžeme
nájsť v PVV dotýkajúcu sa kreácie členov súdnej rady, ktorí sú volení sudcami. V zmysle PVV má ísť
o reformu zloženia súdnej rady v podobe zavedenia regionálneho princípu pri voľbe jej členov sudcami
tak, aby sa zvýšila jej reprezentatívnosť. Tento krok o zavedenie regionálneho princípu pri voľbe
sudcov nie je prvým pokusom o takúto zmenu. Pokus o takúto zmenu prišiel, resp. mal prísť zákonom
č. 467/ 2011 Z. z., ktorým sa dopĺňal zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, ako aj zákon
č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky. Ústavnému súdu bol však 24. januára 2012
doručený návrh 40 poslancov na posúdenie súladu ustanovení uvedeného zákona podľa čl. 125 ods.
1 písm. a) ústavy. V rámci posudzovania súladu uvedeného zákona s ústavou, ústavnými zákonmi
medzinárodnými zmluvami sa Ústavný súd zaoberal aj otázkou zavedenie tzv. „regionálneho princípu“
pri voľbe členov súdnej rady sudcami. Ústavný súd sa s uvedenou otázkou vysporiadal pomerne
jednoducho, avšak bez odpovede na dôležité otázky, ktoré pri zavedení tohto princípu vyvstávajú. Na
to, aby sme vysvetlili, prečo k tomu došlo, je potrebné viac ozrejmiť, ako mal regionálny princíp pri
voľbe členov súdnej rady vyzerať.
Regionálny princíp mal byť postavený na tom, že sa malo vytvoriť osem jednomandátových
volebných obvodov, ktorými mali byť obvody krajských súdov, pričom v obvode Krajského súdu
DRGONEC, J. Ústavné právo hmotné. 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 429.
Tamtiež s. 429.
12 https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=68
s. 8. Navštívene 10.6.2020.
13 https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=484566 s. 3. Navštívené dňa
12.11. 2020.
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v Bratislave, mali voliť aj sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj Špecializovaného
trestného súdu.14 Účelom bolo zvýšiť reprezentatívnosť členov súdnej rady tým, že budú zastúpené
všetky obvody krajských súdov, teda celé územie Slovenskej republiky. To znamená, že sudcovia
nemali voliť v rámci jedného osemmandátového volebného obvodu ôsmich sudcov, ale každý sudca
mal voliť jedného kandidáta v rámci svojho volebného obvodu. Tieto isté zákonitosti mali platiť aj pri
odvolávaní sudcov – členov súdnej rady.
V predošlom odseku zameriavame pozornosť na číslo osem. To je totiž počet sudcov,
ktorých sudcovia volili do súdnej rady. Avšak nadobudnutím účinnosti ústavného zákona č. 161/2014
Z. z., ktorým došlo k zmene ústavy, už sudcovia volili deväť sudcov, keďže predseda Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky už nebol podľa ústavy z titulu svojej funkcie členom súdnej rady, ako ani
predsedom súdnej rady. Táto situácia bola napokon dôvodom, prečo sa Ústavný súd (ne)vysporiadal
so súladom regionálneho princípu s ústavou, pretože posudzovaný zákon počítal s pôvodnými
ôsmimi volenými sudcami a teda bol samotným ústavným zákonom prekonaný.
Ak by sa Ústavný súd pozrel a vysporiadal sa s otázkami, ktoré pri zavedení regionálneho
princípu prichádzajú, mohol mať súčasný zákonodarca pomerne ľahšiu úlohu pri zavádzaní tohto
princípu. Vo svojom odlišnom stanovisku tieto otázky spomenul a vyjadril kritiku smerom
k nedotiahnutému posúdeniu regionálneho princípu ústavný sudca Ladislav Orosz: „Ak sa už Ústavný
súd rozhodol vecne vyjadriť k systému volieb členov súdnej rady sudcami súdov Slovenskej republiky,
tak v záujme usmernenia budúcej legislatívnej praxe bolo jeho úlohou dať jasnú a zrozumiteľnú
odpoveď najmä na otázky:
- či je ústavne akceptovateľné, že by každý sudca súdov Slovenskej republiky mal voliť len jedného,
a nie deviatich (predtým ôsmich) členov súdnej rady,
- či tzv. regionálny princíp voľby predstavuje dostatočne silný a pritom legitímny dôvod verejného
záujmu na závažný zásah do princípu rovnosti volebného práva (najmä vo väzbe na čl. 30 ods. 4
ústavy, ktorý je nepochybne aplikovateľný na voľbu členov súdnej rady),
- či (extrémna) miera zásahu do princípu rovnosti volebného práva zavedená zákonom č. 467/2011
Z. z. mohla byť z ústavného hľadiska akceptovateľná“.15
Zakotvenie regionálneho princípu by podľa nášho názoru pomohlo najmä tomu, aby
sudcovia, ktorí sú členmi súdnej rady boli zastúpení zo všetkých obvodov krajských súdov. Pravidlom
býva presný opak. Napríklad v súčasností nie je zastúpený obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici.
Problémy, ktoré sa v súvislosti s absenciou predmetného princípu objavujú zhrnul zákonodarca
v dôvodovej správe k zákonu č. 467/ 2011 Z. z., kde uviedol: „Zavedenie volebných obvodov
kopírujúcich obvody krajských súdov má za cieľ (aj) výraznejšie prepojiť činnosť najvyššieho
(ústavného) orgánu súdnictva s jeho bezprostredným výkonom nielen na krajských súdoch, ale aj na
súdoch prvého stupňa. Takmer 10-ročná prax činnosti súdnej rady ukázala, že špecifické potreby a
podmienky konkrétnych súdov najmä v personálnych otázkach nie sú dostatočne zohľadňované,
osobitne ak nepatrí do obvodu krajského súdu, ktorého sudca je členom súdnej rady. Len účasť člena
súdnej rady v jednotlivých výberových komisiách nezabezpečila dostatočné prihliadanie na lokálnu
problematiku“.16
Ako sme už spomenuli vyššie, do Národnej rady bol počas písania tohto príspevku doručený
vládny návrh ústavného zákona. Okrem formulovania vyššie uvedenej negatívnej podmienky sa má
zmena dotknúť aj voľby členov súdnej rady sudcami. Navrhovaná ústavná zmena je podľa nášho
názoru v súčasnom znení pomerne ťažko realizovateľná. Uvedenou ústavnou zmenou sa má
zakotviť, že jeden sudca bude volený a odvolávaný sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky a sudcami novovytvoreného Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zo sudcov
týchto súdov. Zvyšný ôsmi sudcovia majú byť volený a odvolávaný sudcami ostatných súdov vo
viacerých volebných obvodoch, ktoré sa majú vytvoriť tak, aby na zvolenie alebo odvolanie bol
potrebný porovnateľný počet hlasov sudcov.17

Pozri § 11a zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade slovenskej republiky v znení zákona č. 467/
2011 Z. z.
15 Odlišné stanovisko Ladislava Orosza k PL. ÚS 2/2012. Nálezu z 18. novembra 2015.
16 Dôvodová správa k zákonu č. 467/ 2011 Z. z.
17
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=484566 s. 3. Navštívené dňa
12.11.2020.
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Prečo si myslíme, že uvedená úprava je ťažko realizovateľná ? Je zrejmé, že existuje snaha
o to, aby sa volebné obvody vytvorili tak, aby sa učinilo zadosť princípu rovnosti. Možné porušenie
uvedeného princípu už avizoval Ladislav Orosz, čo sme uviedli v texte vyššie. Najväčší problém je
v tom, že ak by sa vytvoril volebný obvod z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho
správneho súdu Slovenskej republiky, bol by relatívne málo početný, čo sa týka sudcov. Inak
povedané, sudcovi by na odvolanie alebo zvolenie v tomto obvode stačilo výrazne menej hlasov, ako
jednému z ôsmich sudcov volených v ostatných obvodoch18. Na konci dňa teda bude zrejme jedno
ako porovnateľné budú volebné obvody, v ktorých sa bude voliť zvyšných osem sudcov, pretože
princíp rovnosti bude narušený už v tomto prípade.
Problémy spojené s naplnením princípu rovnosti sú prítomné aj pri samotnom kreovaní
volebných obvodov, kde sa má voliť osem sudcov. Nie je známe, koľko bude presne týchto volebných
obvodov. Keďže ich má byť viacero, tak je zrejmé, že ich bude viac ako jeden a pri voľbe ôsmich
sudcov ich nebude viac ako osem. Vopred môžeme vylúčiť, že by sa mal použiť systém jedného
sudcu za obvod krajského súdu, ktorý sme podrobne rozoberali v texte vyššie, pretože
v najpočetnejšom obvode Krajského súdu v Bratislave je 275 aktívnych sudcov a v obvode Krajského
súdu v Trenčíne je ich len 117.19 Z uvedeného nepomeru usudzujeme, že by nešlo o porovnateľné
obvody. Celkom jednoznačne by teda museli byť volebné obvody zmiešané zo sudcov z rozličných
obvodov krajských súdov. Tu však hrozí nenaplnenie regionálneho princípu, ktorý si predsavzala
vláda vo svojom PVV.
Niekoľko slov k Uzneseniu Ústavného súdu sp. zn. PLz. ÚS 2/2018 z 19. septembra
2018
Podľa súčasného textu ústavy sa orgány moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej podieľajú
na kreácii členstva súdnej rady tak vymenovaním, resp. voľbou, ako aj odvolávaním. Právomoc
odvolať členov súdnej rady je v ústave výslovne upravená presne na tých istých miestach, kde je
upravená aj samotná právomoc vymenovať, resp. voliť členov súdnej rady. Jedná sa o čl. 86 písm. j),
102 písm. t), 119 písm. m), ako aj čl. 141a ods. 1 písm. b),c),d). Ústavný súd však svojím uznesením,
ktoré je vedené pod sp. zn. PLz. ÚS 2/2018 prišiel k záveru, že takúto právomoc nemajú. Hlavným
argumentom sa stala nezávislosť súdnej rady, ktorá má za následok to, že postavenie súdnej rady je
voči ostatným ústavným orgánom rovnocenné bez existencie akejkoľvek hierarchickej podriadenosti
či nadradenosti voči prezidentovi Slovenskej republiky, parlamentu či vláde Slovenskej republiky,
ktoré ju kreujú, a preto je ústavne neudržateľný názor o nevyhnutnosti, aby súdna rada pre výkon jej
Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) zverených kompetencií musela nevyhnutne požívať
ich „politickú“ dôveru, resp. žeby jej členovia museli vo vzťahu k orgánu, ktorý ich kreoval, dodržiavať
prísnu „politickú disciplínu“.20 Ďalší rovnako dôležitý argument Ústavného súdu spočíval v tom, že „ak
právna úprava (zatiaľ) mlčí o dôvodoch odvolania člena súdnej rady, platí zásada, že neexistuje ani
objektívna možnosť odvolať členov súdnej rady pred uplynutím ich funkčného obdobia.“ 21 A posledný
nemenej dôležitý argument konštatoval nasledovné: „Priznanie orgánom kreujúcim členov súdnej
rady ústavne neakceptovanú právomoc subjektívne, a teda svojvoľne odvolávať členov súdnej rady z
ich funkcie pred uplynutím ich funkčného obdobia, by znamenalo absolútnu negáciu ústavou
garantovaného ich funkčného obdobia.“22 Na tomto mieste je pre nás dôležité vyjadriť sa ku všetkým
argumentom Ústavného súdu.
Ani jeden z argumentov Ústavného súdu nie je možné hodnotiť samostatne bez ohľadu na
tie ostatné, pretože každý jeden nejakým spôsobom zasahuje do toho ďalšieho. V prípade prvého by
3.1

Vychádzame z počtu aktívnych sudcov na Najvyššom súde Slovenskej republiky, pričom
nepredpokladáme, že by po vytvorení Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky malo prísť
k tomu, aby bol počet aktívnych sudcov na týchto dvoch súdoch porovnateľný s ostatnými do úvahy
prichádzajúcimi volebnými obvodmi. Údaje o počtoch aktívnych sudcoch čerpáme zo stránky
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sudca?f.654=740&f.654=741. Navštívené dňa
12.11.2020.
19
Údaje
o aktívnych
sudcoch
sú
dostupné
na:
https://obcan.justice.sk/infosud//infosud/zoznam/sudca?f.654=740&f.654=741. Navštívené dňa 12.11.2020.
20 Z uznesenia Ústavného súdu SR sp. zn. PLz. ÚS 2/2018 z 19. septembra 2018.
21 Tamtiež.
22 Tamtiež.
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sa do istej miery dalo súhlasiť, že ide o orgán, ktorý je nezávislý a nemal by byť hierarchicky
podriadený a preto by nemal byť vzťah budovaný na dôvere vymenúvajúceho, resp. voliaceho orgánu
k vymenúvanému, resp. volenému. Avšak zásadný problém prichádza v tom, čo sme už uviedli
v úvode. Tým je samotný ústavný text, a podľa nášho názoru by v danom prípade malo platiť,
že výklad zákona nesmie protirečiť tomu, čo je v jeho slovách a vetách jasné a nepochybné. 23 Tu
však prichádza druhý argument, ktorým Ústavný súd konštatuje, že neexistencia právnej úpravy
dôvodu znamená objektívnu nemožnosť odvolania. Tu by sme poukázali na prípad, ktorý môžeme
zaradiť medzi ústavnoprávne case law v Slovenskej republike. Ide o rozhodnutie, ktorým Ústavný súd
urobil výklad právomocí prezidenta v prípade nevymenovania Jozefa Čentéša za generálneho
prokuratúra.24 Nejdeme sa venovať danému rozhodnutiu dopodrobna, no chceme poukázať na isté
paralely, ktoré si v spojitosti s týmto rozhodnutím uvedomujeme. V danom prípade Ústavný súd prišiel
s výkladom, že existuje právomoc prezidenta nevymenovať fyzickú osobu za generálneho
prokuratóra, pričom formuloval aj dôvody, ktoré taktiež z ústavy vyplývajú implicitne. V prípade členov
súdnej rady ide síce o odvolávanie a nie o vymenovanie, resp. nevymenovanie, avšak je potrebné
vzniesť otázku, prečo pri výklade nepostupoval rovnakým spôsobom, a teda neprišiel k nejakým
implicitným dôvodom, keď k tomu vedel prísť v predošlej rozhodovacej praxi? Posledný argument,
ktorý je potrebné taktiež brať do úvahy, je právo vymenovaného, resp. zvoleného člena súdnej rady
na výkon funkcie, ktoré mu vyplýva z čl. 30 ods. 4 ústavy. Avšak, je možné toto právo člena súdnej
rady absolutizovať a nadradiť ho zrejmej právomoci, ktorú ústavodarca zveril ústavným orgánom?
Neostáva nám tomto mieste nič iné, ako sa stotožniť s odlišnými stanoviskami Ladislava Orosza
a Marianny Mochnáčovej k uvedenému uzneseniu.
Ústavný súd si zrejme neuvedomil dôsledky výkladu, ku ktorému predmetným uznesením
prišiel. Môžeme to ilustrovať na praktickej situácii: člen súdnej rady, ktorého do funkcie vymenoval
prezident ochorie takým spôsobom, že je zrejmé, že dlhodobo nebude môcť plnohodnotne vykonávať
funkciu člena súdnej rady. V zmysle uvedeného uznesenia Ústavného súdu prezident s načrtnutou
situáciou nemôže spraviť nič, pričom je v zmysle ústavy zodpovedný za riadny chod ústavných
orgánov. Podobných praktických situácií môže v živote vzniknúť nespočetne a zrejme s tým rátal aj
ústavodarca. Situácia je podľa posledného rozhodnutia Ústavného súdu pomerne zložitá, pričom
riešenia prichádzajú do úvahy dve. Jedno z riešení je na samotnom Ústavnom súde, keďže II. senát
Ústavného súdu rozhodol o tom, že vo veci odvolávania členov súdnej rady je nevyhnutné pristúpiť
k novému zjednoteniu právnych názorov senátov Ústavného súdu napriek tomu, že v roku 2018 už
bolo prijaté stanovisko, ktoré tento senát zjavne nepovažuje za správne. Druhú možnosť má Národná
rada, či už v postavení zákonodarcu alebo ústavodarcu a priniesť právnu úpravu tam, kde doterajšia
právna úprava mlčala.
Vláda sa rozhodla riešiť uvedený problém vypracovaním návrhu ústavného zákona, ktorý
sme spomenuli v predošlej časti príspevku. Navrhovaná ústavná zmena má zaviesť nasledovnú
formuláciu: „Predsedu, podpredsedu a člena Súdnej rady Slovenskej republiky možno pred
uplynutím ich funkčného obdobia kedykoľvek odvolať“.25 Formulácia „kedykoľvek pred uplynutím ich
funkčného obdobia“ by mala implicitne zahŕňať možnosť odvolať člena súdnej rady bez uvedenia
dôvodu. Domnievame sa, že ak je cieľom zaviesť možnosť odvolávania bez uvedenia dôvodu, potom
by bolo lepšie zvoliť explicitnú formuláciu. Implicitne predpokladať odvolanie bez udania dôvodu bolo
možné do rozhodnutia Ústavného súdu. Zavedením takejto formulácie sa môžeme z časti dostať do
obdobia pred rozhodnutím Ústavného súdu a pro futuro nie je vylúčené, že Ústavný súd môže prísť
k inému záveru ako predpokladá vláda v návrhu ústavného zákona.
Rozsah právomoci súdnej rady
V úvodnej kapitole, kde sme sa venovali najmä fungovaniu súdnictva pred samotným
vznikom súdnej rady, sme načrtli, že jej podstatu napĺňajú právnym poriadkom zverené právomoci.
Pri ohraničení rozsahu právomocí, ktorému by sme sa v tejto časti príspevku chceli venovať by
dozaista pomohlo, ak by existovala legálna definícia súdnej rady. Takáto definícia žiaľ zatiaľ
neexistuje. S definíciou súdnej rady prichádza Ústavný súd, keď konštatuje: „súdna rada je osobitný
4

Obdobne formuluje tento výkladový princíp aj zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. októbra 2012, č. k. PL. ÚS 4/2012-77.
25
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=484566 s. 4. Navštívené dňa
13.11.2020.
23
24

145

nezávislý ústavný orgán súdnej moci garantujúci predovšetkým nezávislé postavenie súdnej moci a
sudcovskú legitimitu, zodpovedajúci za chod súdnictva, správu súdnej moci a súdnictva, ako aj
transparentnosť súdnictva, a tak by mala byť plnohodnotným partnerom moci zákonodarnej a
výkonnej.“26, Ešte skôr prišiel Ústavný súd s pomerne stručnou definíciou „súdna rada je orgánom
sudcovskej legitimity v ústavnom poriadku“27. Definícií je teda viacero. Definovanie súdnej rady je
podľa nás dôležité, pretože legálna definícia by nám mohla pomôcť vyčistiť vzťahy pôsobnosti
k ostatným ústavným orgánom - najmä k vláde, a riadnym spôsobom zarámcovať podstatu súdnej
rady. To by mohlo viesť k tomu, akým smerom by sa (ne)rozširovali právomoci súdnej rady. Súdna
rada má pomerne jasne zakotvené právomoci v čl. 141a ods. 5 písm. a) až k), pričom ústavodarca
ponecháva na zákonodarcovi prostredníctvom blanketovej normy ďalšie rozšírenie právomocí.
Aká bude súdna rada v najbližších rokoch, ak zákonodarca bude blanketovú normu využívať
nekoncepčne a to tak, že bude súdnu radu vyzbrojovať právomocami, ktoré sú proti jej podstate? Pre
odpoveď na uvedenú otázku je potrebné zareagovať na časť definície, s ktorou prichádza Ústavný
súd: „Súdna rada Slovenskej republiky je osobitný nezávislý ústavný orgán súdnej moci (...)
zodpovedajúci za chod súdnictva, správu súdnej moci a súdnictva.“.28 Ak by v budúcnosti
ústavodarca zvolil definíciu aj s touto časťou, mohol by sa navodiť dojem, že aj súdna rada je orgánom
správy a riadenia súdnictva, pričom takto sú definovaní predseda a podpredseda súdu. To by mohlo
viesť zákonodarcu k záveru, že má súdnu radu vyzbrojovať právomocami, ktoré sa týkajú správy
a riadenia súdnictva.
Okrem vyššie spomenutých definícií, definíciu súdnej rady prináša aj samotná vládou
navrhovaná novela ústavy, ktorú sme viac krát spomenuli v texte vyššie. Podľa návrhu ústavného
zákona je „Súdna rada Slovenskej republiky ústavným orgánom sudcovskej legitimity“29. Na tomto
mieste je potrebné oceniť snahu vlády o zakotvenie definície súdnej rady v ústave. Na základe nami
uvedených argumentov si myslíme, že uvedená definícia môže byť nápomocná a pevne veríme, že
v legislatívnom procese nepríde k rozšíreniu definície o atribúty, ktoré sme uviedli vyššie.
Poznamenávame však, že nie je vylúčený vznik rozporov aj pri tejto definícii, keďže je tu relatívne
veľká miera abstrakcie.
Je potrebné uvedomiť si podstatu súdnej rady, aby sme našli odpoveď na otázku, akými
ďalšími právomocami, a či je vôbec potrebné súdnu radu vyzbrojovať právomocami dotýkajúcich sa
napríklad ekonomického a materiálneho chodu súdov. Súdna rada je orgánom súdnej, resp.
sudcovskej legitimity a od toho by sa mala odvíjať aj jej právomoc. Sudcovskú legitimitu, ako správne
poznamenáva Ján Drgonec súdna rada garantuje tým, že preskúmava podozrenia o zneužití súdnej
moci v konkrétnych prípadoch a je dôležité, aby reprezentovala legitímnosť smerom dovnútra súdnej
moci voči sudcom, ak porušia nestrannosť súdnej moci alebo platný právny poriadok.30 Z uvedeného
by sme mali vychádzať aj pri uvažovaní o rozširovaní ďalších právomocí súdnej rady. Určite by teda
postačovalo, ak by súdna rada posudzovala predpoklady sudcovskej spôsobilosti, posudzovala
podmienky na kariérny postup sudcov, disciplinárnu zodpovednosť sudcov, čo by plne odzrkadlovalo
rozsah pojmu sudcovskej legitimity.
ZÁVER
Z vyššie uvedenej analýzy by sme mohli konštatovať, že pri súdnej rade ako ústavnom
orgáne vznikajú problémy prakticky vo všetkých rovinách jej existencie. Počnúc nezakotvením
definície a od toho odvíjajúci sa problém rozsahu právomocí súdnej rady, problémy spojené
s odvolávaním členov súdnej rady a pri zavedení regionálneho princípu pri voľbe členov súdnej rady
sudcami môžu nastať problémy aj s takouto voľbou. Ako ďalej? Do istej miery prichádza na rad aj
úvaha, či by nebolo účelnejšie súdnu radu kompletne „prekopať“. Domnievame sa, že vyššie uvedené
problémy by týmto neboli vyriešené, ale len na istú dobu by ostali prekryté. Pri väčšine problémov,
ktoré v súvislosti so súdnou radou vznikali, mal Ústavný súd vždy príležitosť tento problém vyriešiť,
vyplniť právne medzery a dotvoriť právo tam, kde zlyhal zákonodarca. Po bližšom skúmaní rozhodnutí
5

PL. ÚS 2/2012. Nález z 18. novembra 2015.
PL. ÚS 10/05 Nález z 21. apríla 2010.
28 PL. ÚS 2/2012. Nález z 18. novembra 2015.
29
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=484566 s. 3. Navštívené dňa
12.11.2020.
30 DRGONEC, J. Ústavné právo hmotné. 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 433.
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Ústavného súdu, ktoré sa týkajú súdnej rady však možno konštatovať, že ani Ústavný súd si nepočínal
pri výklade niektorých ustanovení ústavy, resp. pri posudzovaní súladu najšťastnejšie a priniesol
možno viac otázok, ako ich mal zodpovedať. Bude však aj zaujímavé sledovať ako sa Národná rada
vysporiada s vládnym návrhom ústavného zákona, ktorý vo veľkej miere reflektuje problémy, ktorých
riešenie bolo predmetom tohto príspevku.
Na samotnom konci tohto príspevku si ešte dovoľujeme upriamiť pozornosť na dve riešenia,
od realizácie ktorých závisí ďalší vývoj súdnej rady ako ústavného orgánu. Prvým riešením, ktorým
sa ukáže, že súdna rada je v prvom rade orgánom sudcovskej legitimity, ktorou má garantovať
nezávislosť súdnictva je zvyšovanie politickej kultúry, aby bolo aj medzi neprávnickou verejnosťou
zrejmé, že rovnomerné zastúpenie sudcov a nesudcov v súdnej rade, ako aj rozsah právomoci
odvíjajúci sa od samotnej podstaty súdnej rady sú dôležité. Druhé a rovnako dôležité riešenie spočíva
v postupnom zvyšovaní právnej kultúry, aby najvyššie súdne autority pri svojej rozhodovacej činnosti
pôsobili jednotne a nie účelovo, potom bude súdna rada efektívne fungujúci ústavný orgán.
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Abstract: Slovak Republic belongs to the continental legal system, where it is typical that votes of
constitutional court judges are not public. However, separate opinions of constitutional judges
attached to the decision of the constitutional court do provide an important insight. In her article, the
author examines the importance of the separate opinions, as well as their gradual development from
the time of establishment of the Constitutional Court of the Slovak Republic up until the present day.
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1

INTRODUCTION
Constitutional Court of the Slovak Republic is an independent authority protecting
constitutionality of judicial type. The Constitutional court has a separate position in the court system,
standing independent from the system of general courts. Its primary role is to protect constitutionality.
Despite the fact that on the outside, it is the constitutional court that decides, there are always specific
individuals standing behind the decision – the constitutional judges. The Slovak Republic belongs to
the continental legal system for which (unlike for the Anglo-American system) it is common not to
disclose the identity of judges who voted for the adopted decision. The only form of maintaining certain
degree of transparency are separate opinions of the constitutional judges who stayed in minority,
either with regard to the operative part of the decision or its reasoning.
2

SECRETS OF JUDGES OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE SLOVAK
REPUBLIC
Decision-making of the judges of the Constitutional Court of the Slovak Republic (the
„Constitutional Court“) has its basis in the Constitution of the Slovak Republic No. 460/1992 Coll., as
amended (the „Slovak Constitution“), as well as Act No. 314/2018 Coll. on the Constitutional Court of
the Slovak Republic and on amendment and supplementing certain acts, as amended (the „Act on
the Constitutional Court“).
As we already indicated above, the Act on the Constitutional Court does not provide for the
public vote of judges of the Constitutional Court and details in relation to votes of judges of the
Constitutional Court are not subject to disclosure. Slovak law does not even allow revealing the
number of the votes by which the Constitutional Court decided.
The main reason may be that judges are, or should be, independent arbiters. Therefore, the
exclusion of the public is justified. Discussions that are not public, create better conditions for
deliberation which is protected from any external pressures 1. Secrecy of deliberation ensures that
judges will feel less responsible towards potential spectators, they will have more free space to hear
the case freely without coercion, and they will also have the opportunity to express themselves, to
argue, as well as to question any different opinions. In case of public deliberation, one of the threats
could be the effort of judges to create a certain "public image" that the judges would like to maintain,
even at the expense of denying the possibility of an "unpopular" change of the opinion in the future2.

FEREJOHN, J. In: WARREN, M. E. – PEARSE, H.: Designing Deliberative Democracy: The British
Columbia CItizen’s Assembly. Cambridge University Press, 2008, 252 p.
2 ĽALÍK, M.; ĽALÍK, T.: Zákon o ústavnom súde. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, 640 p.
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The purpose of excluding public from deliberations and the vote is therefore, in particular,
the freedom of the institution and of the judges to decide according to their conscience and convictions
and within the limits of the law3. Both non-public and secret vote are institutes that guarantee
constitutional judges their internal independence. Judges may publish their legal opinion and in
particular case vote on their own, by exercising their right to attach a separate opinion4.
The constitutional judges are obliged to maintain confidentiality not only during their function
but also after its termination. Although the president of the court may exempt constitutional judges
from the confidentiality, the exception does not apply to the obligation of professional secrecy
regarding the voting of the Constitutional Court. Therefore, the judges of the Constitutional Court may
disclose how they voted in a particular case, but may not disclose how their colleagues voted in a
particular case5.
In addition to the above-mentioned free deliberation, the court's secrecy about the vote of
the plenum or the senate of the Constitutional Court also protects collegiality and trust between judges
of the Constitutional Court. In order for constitutional judges to be able to negotiate freely and without
fear, they should not feel any pressure from their colleagues, in addition to public pressure 6.
Although the current legislation does not allow the public to know the details of the voting of
judges of the Constitutional Court, a lot can be told based on the separate opinions of constitutional
judges. In next sections of our article, we will try to critically assess the importance of these minority
opinions in more detail, and analyse their use in the constitutional system of the Slovak Republic.
3

SEPARATE OPINIONS AND THEIR IMPORTANCE
Separate (also known as dissenting or minority) opinions represent a form of disagreement
of the judge with the opinion of the majority. Nowadays, most of the constitutions in Europe know this
institute in one form or another7. Dissenting opinions are an exception from the confidentiality
obligation of the judges and represent an element of transparency in judicial decision-making.
Separate opinions reveal some of the court’s secrets - in addition to telling us how the judges voted,
they often also disclose some other information from the deliberation process.
Dissenting opinions are common particularly in the constitutional judiciary and their use in
the general (ordinary) judiciary is rather exceptional8. This is probably a consequence of their different
status and the tasks they perform. Constitutional courts are independent bodies, whose review
focuses on constitutionality on a concrete or abstract level. Constitutional courts also differ from
general courts in their relationship to politics, where the judiciary partially overlaps with the political
element, in case that the constitutional courts are deciding political disputes and their decisions have
a significant impact on the state's political leaders. Constitutional courts also have the opportunity to
influence the effectiveness of legislation and thus different opinions can be beneficial for the further
development of constitutional law. Last but not least, the constitutional judiciary is much younger than
the system of ordinary courts. Dissenting views can also present a tool that promotes greater
transparency, helping to legitimize the court's work and increase its credibility 9.
Separate opinions of judges have their supporters, as well as their critics, both among judges
(who use them to varying degrees), as well as within academics and other professional public. We
can also find opinions standing somewhere in between, according to which separate opinions have
their meaning, but they should only be used in justified cases.
On the critics’ side, we can mention a former judge of the Israeli Supreme Court, Aharon
Barak, according to whom the dissenting opinions are rather a necessary evil, than the reason to be

ĽALÍK, M.; ĽALÍK, T.: Zákon o ústavnom súde. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, 640 p.
Explanatory memorandum to Act No. 314/2018 Coll. on the Constitutional Court of the Slovak
Republic and on amendment to and supplementing of certain acts, as amended.
5 As an example to the contrary, judge Ľalík in its dissenting opinion in the case PL. ÚS 13/2012
disclosed votes of judges Mészáros, Horváth and Luby.
6 ĽALÍK, M.; ĽALÍK, T.: Zákon o ústavnom súde. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, 640 p.
7 Exceptions are, for example, Belgium, Luxembourg, France, Italy, or even neighbouring Austria.
8 An example of such exceptions are Spain and Estonia.
9 KELEMEN, K.: Dissenting opinions in Constitutional Courts. German Law Journal, vol. 14, issue: 8,
2013, p. 1345-1371.
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proud. In every case the judge should carefully consider, whether the need to express a consistent
opinion without dissent in the given case does not outweigh the disadvantages of this consistency. 10
On the other hand, a former judge of the US Supreme Court – Antonin Scalia11, was a
supporter of the separate opinions. He considered them as a mirror of the voting majority 12. Judge
Scalia saw the advantage of dissents also in the situation, when it later turned out that particular court
decision was an evident mistake. In such case, the dissent would give us a comfort that we can look
back and see that at the time there were judges present, who were aware of the threat and used their
option to draw attention to it13.
Judge of the Canadian Supreme Court, Claire L'Heureux-Dubé, also spoke in favour of the
dissenting opinions, comparing them to polyphony in music. According to her, just like in music, the
law can speak in multiple voices. Such pluralism encourages the development of law and of the legal
culture as such.14
Ruth Bader Ginsburg, an Associate Judge at the US Supreme Court, presents an example
of an opinion somewhere in the middle. In her view, dissenting opinions are important and should be
used especially when there are important topics at stake. In case of less important matters, it serves
the judge's honour if the judge gives up his/her dissent in favour of the authority, strength, and
consistency of the institution.15
Slovak constitutional judges also commented on the issue of separate opinions. According
to judge Mészáros, a former judge of the Constitutional Court, a separate opinion is always a loss, as
the judge failed to convince the majority. This is despite the fact that it is liberating for the judge and
can help build public confidence by disclosing the dialogue from the "meeting room" of the
Constitutional Court16.
Former Judge of the Constitutional Court Ľubomír Dobrík distinguishes the importance of the
dissents for the decisions of the Constitutional Court in the matter of abstract review of constitutionality
and of concrete review of constitutionality. As far as abstract review is concerned, the Constitutional
Court acts as the only judicial body protecting the constitutionality. The dissenting views of the judges
therefore constitute a legal source of knowledge of the issues at stake, as well as of the diversity of
views of the individual members of the plenum. On the other hand, in proceedings where the
Constitutional Court decides on complaints of natural persons or legal entities if they object to the
violation of their rights or freedoms, the judge should be more reluctant and provide information mainly
through the decision on the merits, concentrating the legal opinion of the court on the matter. 17
Publication of a dissenting opinion is voluntary in most constitutional orders and it is therefore
possible for the judge to decide whether or not to publish the dissenting opinion. There can be several
reasons why a judge will decide to do so. The reason for not writing a different opinion may be, for
example, loyalty to the institution, which involves a certain self-limitation of the judge in favour of the
authority of the court, especially in less serious matters. The main reason for publishing a dissenting
opinion is usually substantial disagreement with the opinion of or reasoning by a majority. Minor
differences may therefore not be sufficient to draw up such opinion, but we cannot rule out the
personal reasons of the judge, such as the will of the judge not to be associated with a given result.18
The arguments used most often against the dissenting opinions are a threat to and
weakening of the authority, prestige and legitimacy of the court (especially in the case of dissenting
10

BARAK, A.: The Judge in a Democracy. Princeton: Princeton University Press, 2006, 368p.
SENIOR, J.: In Conversation: Antonin Scalia. In: New York magazine, 2013. Available online:
http://nymag.com/news/features/antonin-scalia-2013-10/.
12 Similarly also: Dissenting opinion of judge Orosz in case PL. ÚS 45/2015.
13 See also: SCALIA, A: Dissents. In: OAH Magazine of History, vol. 13, issue: 1, 1998, p. 18-23.
14 L’HEUREUX-DUBÉ, C.: The Dissenting Opinion: Voice of the Future? In: Osgoode Hall Law
Journal, vol. 38, issue: 3, 2000, p. 495-517.
15 BADER GINSBURG, R.: The Role of Dissenting Opinions. In: Minnesota Law Review, vol. 95,
issue: 1, 2010, p. 1-8.
16 Dissenting opinions of judge Mészáros in cases PL. ÚS 22/2014 and PL. ÚS 21/2014.
17 DOBRÍK, Ľ.: Votum separatum v praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky. In: Justičná revue,
vol. 62, issue: 8-9, 2012, p. 891 – 897.
18 GRIMM, D.: Some Remarks on the Use of Dissenting Opinions in Continental Europe. In: Global
Constitutionalism, Yale Law School, 2008.
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opinions, which were attached to the decisions taken by a narrow majority 19). The uncertainty that
critics point out can lead to unwanted confusion and reduce the persuasiveness of the decision, as it
is de facto divided into a majority opinion and a minority opinion. Moreover, they may have the effect
that the court's decision is linked to specific individuals and not to the court as such 20 thereby
jeopardizing the unity of the court and ultimately also legal certainty21.
The judges may misuse their dissenting opinions to gain public attention or their own
prestige.22 In addition to this, the constitutional judge may use a concurring opinion as a way of
“misleading” the public, where the concurring opinion gives the impression that the judge voted against
the proposed decision but could vote for the decision or even defend it before the other judges 23. As
already indicated above, the dissenting opinion constitutes an interference with the secrecy of the
court's proceedings, which may affect the perception of the judge's independence and impartiality.
There is also a view that the role of the court is not to contribute to a public, theoretical, or
academic discussion, but to express final decision on disputes 24. In addition, from a practical point of
view, dissenting opinions present an administrative burden for the constitutional courts 25, since their
preparation takes individual judges additional time that they could otherwise devote the substantive
decision in other cases. Therefore, in the eyes of critics, execution of the dissenting opinion is only a
waste of time, resulting in a theoretical work without significant legal effects.
Judicial independence and transparency of judicial decision-making are two fundamental
democratic principles that fuel the debate on dissenting views, as it may be difficult to strike the right
balance between the two.26
Judicial independence or the independence of the judiciary as one of the most basic
principles of law can be, in accordance with the doctrine, understood as (i) institutional independence
(independence of courts), (ii) individual/personal independence (independence of judges) and
procedural independence27. Judicial independence has both external and internal aspect. While
external independence expresses the relationship of the Constitutional Court with the other branches
of public power and external influence, internal independence can also be understood as
independence within the judiciary, i.e. independence from colleagues or superior judges. 28
The independence of a judge can be an argument in favour as well as against the dissenting
opinions. The publication of a dissenting opinion presents the freedom of expression of a judge who
shows their independence from fellow judges29. Sometimes the publication of a dissenting opinion is

19

Report of European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) on Separate
Opinions of Constitutional Courts adopted at its 177th plenary session on 14 – 15 December 2018.
20 Similarly also: SVÁK, J.: Votum separatum na ceste k spravodlivosti. In: Justičná revue, vol. 62,
issue: 3, 2012, p. 343 – 347.
21 KELEMEN, K.: Dissenting opinions in Constitutional Courts. German Law Journal, vol. 14, issue: 8,
2013, p. 1345-1371.; ĽALÍK, M.; ĽALÍK, T.: Zákon o ústavnom súde. Komentár. Bratislava: Wolters
Kluwer, 2019, 640 p.
22
LAFFRANQUE, J.: Dissenting Opinion and Judicial Independence. In: Juridica International, 8,
2003, p. 162-172.; Similarly also Dissenting opinion of judge Mészáros in case PL. ÚS 21/2014.
23 ĽALÍK, M.; ĽALÍK, T.: Zákon o ústavnom súde. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, 640 p.
24 Report of European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) on Separate
Opinions of Constitutional Courts adopted at its 177th plenary session on 14 – 15 December 2018.
25 LAFFRANQUE, J.: Dissenting Opinion and Judicial Independence. In: Juridica International, 8,
2003, p. 162-172.
26 KELEMEN, K.: Dissenting opinions in Constitutional Courts. German Law Journal, vol. 14, issue: 8,
2013, p. 1345-1371.
27 CIBULKA, Ľ. et al.: Ústavné právo (Ústavný systém Slovenskej republiky). Bratislava: PraF UK,
2014, 407 p.; KELEMEN, K.: Dissenting opinions in Constitutional Courts. German Law Journal, vol.
14, issue: 8, 2013, p. 1345-1371.
28 KELEMEN, K.: Dissenting opinions in Constitutional Courts. German Law Journal, , vol. 14, issue:
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even some kind of the “purification” so that the judges can continue to maintain their personal integrity
by expressing disagreement30 even though they are aware that their opinion is not binding.
Separation from an anonymous majority, where the judge expresses their own opinion, may
at simultaneously call into question the impartiality. The threat to independence may also be based
on the fear that judges would be intimidated or even punished for expressing their opinion 31.
As we already indicated in previous sections of our article, the transparency, as one of the
basic democratic principles, applies to an appropriate extent also to the judiciary. Although the
constitutional judiciary is linked to politics, the decision-making of the constitutional court cannot be
subject to the same level of transparency that is envisaged for the representatives of other branches
of state power, such as the legislative branch represented by the parliament. However, a certain
degree of democratization as well as greater transparency are arguments in favour of minority
opinions, which strengthen the authority and credibility of the constitutional courts32. It is well known
that the constitutional courts will not rule unanimously in every case. Therefore, expressing a
dissenting opinion only confirms the fact and helps to correct the court's mistakes so that we can learn
from them in the future33, as they leave room for further interpretation.
The decision-making practice of the Constitutional Court has also confirmed that dissenting
opinions can have an impact on the future decision-making, or even on overcoming the earlier legal
opinion of the Constitutional Court. We can find an example in case PL. ÚS 1/2010. In its resolution
on admission of the case for further proceedings, the Constitutional Court stated that: „The majority
of the Plenum of the Constitutional Court considers the above-mentioned case law of the
Constitutional Court to be obsolete and prefers in such cases a more rigorous application of the
principle of material protection of constitutionality for reasons which have already been mentioned in
the case law of the Constitutional Court, especially in the dissenting opinions of judges.“34.
In this context, we would like to mention the theory of "reasonable disagreement" 35 based on
an analytical philosophy, which assumes that a rational conversation between well-informed people,
who are aware of the values does not always have to lead to consensus. According to a group of
philosophers, even a rational conversation can lead to a plurality of opinions36. In addition, the plurality
of opinions contributes to improving the quality of the statement and the reasoning of the decision 37,

Hungarian judge Imre Vörös used the Latin term „Dixi et salvavi animam meam“ to describe the
meaning of the differing opinions, which means: I said and (by that) I saved my soul. Judge Mészáros
also referred to this term in his dissenting opinion in case PL. ÚS 24/2014.
31 SVÁK, J.: Votum separatum na ceste k spravodlivosti. In: Justičná revue, vol. 62, issue: 3, 2012, p.
343 – 347.
32 Report of European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) on Separate
Opinions of Constitutional Courts adopted at its 177th plenary session on 14 – 15 December 2018.;
ĽALÍK, M.; ĽALÍK, T.: Zákon o ústavnom súde. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, 640 s.
33 See also: SCALIA, A: Dissents. In: OAH Magazine of History, vol. 13, issue: 1, 1998, p. 18-23.
34 Resolution of the Constitutional Court of the Slovak Republic in case PL. ÚS 1/2010dated 27
January 2010.
35 Judge Mészáros uses the term “tolerated” disunity. For the details, see the dissenting opinion of
judge Mészáros in case PL. ÚS 5/2013 or MÉSZÁROS, L.: Obsahové a formálnoprávne poňatie
votum separatum a jeho úloha pri zjednocovaní judikatúry ústavného súdu. In: Zborník konferencie
Zjednocovanie a vývoj judikatúry ústavných súdov, 25. – 27. október 2000, Levoča, Ústavný súd
Slovenskej republiky, 2000, p. 115 – 116.
36 BESSON, S.: The Morality of Conflict – Reasonable Disagreement And The Law, Oxford: Hart
Publishing, 2005, 624p. ; MCMAHON, CH.: Reasonable Disagreement, A Theory of Political Morality,
Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 212 p.
37 Former Judge of the US Supreme Court - Antonin Scalia has spoken out in favour of separate
opinions. Scalia always supported a disagreement by another judge with the majority decision that he
wrote, since unanimous decisions often have a very low rate of argumentation. In such cases, the
dissenting opinion may provide a mirror for the majority, where the latter will also have to deal with
arguments to the contrary, and thus ultimately strengthening the persuasiveness of the decision. See
also: SENIOR, J.: In Conversation: Antonin Scalia. In: New York magazine, 2013. Available online:
http://nymag.com/news/features/antonin-scalia-2013-10/.
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as it puts pressure on the majority to base the decision on precisely formulated professional legal
arguments38.
A different interpretation of the decision ultimately helps to understand the legal problem
correctly and at the same time to raise legal awareness in society. In addition to the general (lay)
public, a different opinion also provokes debate within the professional public and legislators and
contributes to the development of constitutional law.39 We can also mention the psychological
significance of dissents in relation to the parties to the proceedings, where even the "defeated" party
gets the hope that there is certain support for its arguments even among the judges. 40
4

SEPARATE OPINIONS IN THE PRACTICE OF THE CONSTITUTIONAL COURT
The right of judge of the Constitutional Court to present a different opinion has developed
since the establishment of the independent Slovak Republic, as well as since the establishment of the
Constitutional Court.
Act No. 38/1993 Coll. on the organization of the Constitutional Court of the Slovak Republic,
on proceedings before it and on the position of its judges, as amended (the „Old Act on the
Constitutional Court“) in its original wording provided only a relatively brief regulation with regards to
the voting of judges and their separate opinions. In accordance with the Old Act on the Constitutional
Court, a judge who did not agree with the decision of the Constitutional Court did not have the right to
attach the dissenting opinion to the decision, but had the right to have the dissenting opinion briefly
stated in the minutes from the vote. However, the minutes were not open to the public, which in fact
made the dissenting opinion private.
An amendment to the Old Act on the Constitutional Court No. 226/2000 Coll. effective from
1 August 2000, later introduced the right of the judge to attach the dissenting opinion to the decision.
The explanatory memorandum to the said amendment referred to such opinion as a "minority opinion".
A group of deputies of the National Council of the Slovak Republic submitted the amendment, based
on the suggestions from the judges of the Constitutional Court of the Slovak Republic, who do not
have the right of legislative initiative. The right of constitutional judges to publish their dissenting
opinions was at the time already established in most countries of the European Union, as well as in a
number of post-socialist states (e.g. the Czech Republic, the Russian Federation, Slovenia, Croatia,
Hungary, etc.). This institute was also included in the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, which could be another argument in favour of its introduction41.
The current Act on the Constitutional Court, effective from 1 March 2019, grants judge of the
Constitutional Court who participated in the vote on a decision of the Plenum or the Senate of the
Constitutional Court, the right to attach the dissenting opinion to the decision. Separate opinion of a
judge of the Constitutional Court may relate to the operative part of the decision (the so-called dissent
of the judge) or to the reasoning of the decision (the concurring opinion). The judge is obliged to
execute the dissenting opinion within the thirty days from the execution of the written decision against
which the judge directs the dissenting opinion. If the separate opinion is prepared within the time limit
38

Explanatory memorandum to Act No. 226/2000 Coll. amending Act of the National Council of the
Slovak Republic No. 38/1993 Coll. on the organization of the Constitutional Court of the Slovak
Republic, on proceedings before it and on the position of its judges, as amended.
39 The Legislator also expressed this opinion in the explanatory memorandum to the amendment to
the Old Act on the Constitutional Court, which for the first time allowed judges to express their
dissenting opinion also in public. According to this explanatory memorandum, this right is not only a
means of self-realization of a judge who does not agree with the majority proposal, but represents a
contribution to the further direction of the case law of the Constitutional Court as well as constitutional
theory. The legislator also confirmed that dissenting opinion is an important element in the
development of legal doctrine in the explanatory memorandum to the Act on the Constitutional Court.
40 LAFFRANQUE, J.: Dissenting Opinion and Judicial Independence. In: Juridica International, 8,
2003, p. 162-172; ĽALÍK, M.; ĽALÍK, T.: Zákon o ústavnom súde. Komentár. Bratislava: Wolters
Kluwer, 2019, 640 p.; SVÁK, J.: Votum separatum na ceste k spravodlivosti. In: Justičná revue, vol.
62, issue 3, 2012, p. 343 – 347.
41 Explanatory memorandum to Act No. 226/2000 Coll., amending Act of the National Council of the
Slovak Republic no. 38/1993 Coll. on the organization of the Constitutional Court of the Slovak
Republic, on proceedings before it and on the position of its judges, as amended.
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set by the Act on the Constitutional Court, it is published together with the decision, even if the decision
of the Constitutional Court is published in the Collection of Laws of the Slovak Republic. The
dissenting opinion is not considered a part of the decision of the Constitutional Court42.
In accordance with the Act on the Constitutional Court, separate opinions are voluntary, and
the constitutional judges are free to decide whether to attach their dissenting opinions 43. Although the
independence and impartiality belong to the most important principles of the performance of the
judicial power, the reasons for exclusion of a judge cannot be based on the expression of the opinion
during decision-making, including the justification of the dissenting opinion. The exclusion of the judge
solely because of their legal opinion on resolving the discussed issue could significantly jeopardize
the proper functioning of the Constitutional Court44.
Applicable law does not restrict the use of dissenting opinions by constitutional judges and
the judges themselves have not yet developed their own doctrine that would restrict them in the use
of this institute. In the practice of the Constitutional Court, we may encounter dissenting opinions
attached to the findings and resolutions, decisions on the merits or even to the decisions on procedural
issues45, including resolutions on the acceptance for further proceedings. However, the only limitation
remains the impossibility of writing the dissent in cases, where the Constitutional Court obligatorily
decides by a secret ballot. If the judge attaches the dissent in such matter, declassifying the vote
would be contrary to the legal norm.
As for the formal side, different opinions shall be executed in writing. The Act on the
Constitutional Court does not stipulate any other specific requirements with regard to the content or
the form. Unlike majority decisions, dissenting opinions tend to be written less formally and judges
often use a looser style. In certain separate opinions attached by the judges of the Constitutional
Court, we may observe an even more expressive style46 of evaluation, where a dissenting judge can
afford a greater degree of criticism than the majority in an official decision of the Constitutional Court.
It is not rare that constitutional judges in their opinions criticize not only the decision of the majority,
but also their specific colleagues, political actors, current legislation or the state of certain sectors in
the country (e.g. education or health). As observed by judge Mészáros in his dissenting opinion: "one
of the basic features of dissenting opinions is sincerity"47.
From a procedural point of view, a different opinion has two phases. In the first phase, the
judge will express (or we can say declare) a different opinion and provide its justification. This phase
should take place in the context of the Constitutional Court's deliberation before the final draft of the
decision is voted on. This procedure will allow all present judges to become acquainted with the
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Explanatory memorandum to Act No. 314/2018 Z. z. on the Constitutional Court of the Slovak
Republic and on amendment to and supplementing of certain acts, as amended.
43 Similarly also: ĽALÍK, M.; ĽALÍK, T.: Zákon o ústavnom súde. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer,
2019, 640 p.
44 The purpose of introducing the possibility of excluding a judge in the Act on the Constitutional Court
is, in accordance with the explanatory memorandum, to ensure the confidence of the public,
participants in the proceedings and their representatives in impartial decision-making of the
Constitutional Court. If there are doubts about the impartiality of a constitutional judge, that judge
should be excluded from the proceedings and decision in the case. In any particular case, however,
there must be a reasonable doubt based on facts, which are likely to challenge the impartial
performance of judicial duties.
45 As stated by judge Mészáros in his dissenting opinion in case PL. ÚS 16/2014: “ In the case of a
procedural refusal, it is also questionable whether it is fair to give dissent when the plenary could not
express itself.” However, in the practice of the Constitutional Court, this question has been answered
in case sp. zn. PL. ÚS 6/2013, where some judges expressed their dissenting opinion on the merits
and this tradition was later followed also by other judges.
46 Interesting research has been conducted by Canadian academics who have analysed judges
'opinions (majority as well as separate) to understand how judges' anger and emotions are reflected
in those opinions. The result of this research was also the finding that emotions are more pronounced
in dissidents, as this is a manifestation of a different opinion. For more details, see: BELLEAU, M.C.
– JOHNSON, R.: Faces of Judicial Anger: Answering the Call. In: European Journal of Legal Studies,
issue: 3, 2007.
47 Dissenting opinion of judge Mészáros in case PL. ÚS 12/2012.
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subject of the disagreement. If the majority of judges will not adopt this view, they will at least have
the opportunity to deal with other arguments within the reasoning, which results in an improvement in
the quality of the reasoning of the decision. In the second phase, the constitutional judge has the
possibility to attach a written dissenting opinion to the majority decision, to which the majority will no
longer be able to react again.48
Based on the analysis of the dissenting opinions attached to the plenary decisions of the
Constitutional Court, we have observed that the practice of constitutional judges has changed in
recent years49.
As already mentioned above, during the term of the First Constitutional Court, the judges did
not have the right to attach their dissenting opinion to the decision, but their different view was only
briefly noted in the minutes from the vote. The minutes were not accessible to the public, which in fact
made the dissenting opinion non-public. Therefore, for the purpose of this article, we will treat these
different views as the dissenting opinions in the true sense.
Dissenting opinions thus began to emerge only during the term of Second Constitutional
Court. During this term, only 45 different opinions were attached to the plenary decisions of the
Constitutional Court in 7 years, of which in 27 cases were these expressed through the joint opinion
of the judges. Of the 13 judges that we included in this term, three judges did not use their right to
attach a separate opinion. Judge Babjak was the most active judge in this respect, with the highest
amount of dissents, who attached 13 different opinions throughout the whole term. The average length
of the dissenting opinion was around 5 pages, with the shortest dissenting opinions being one-sided
and the longest dissenting opinions being 13 pages long. During this term, dissents were more formal
than and they were similar to the majority decision with regards to their structure and language. The
rhetoric of the judges was less expressive, and the arguments were based mainly on the reference to
the up to date legislation.
During the term of the Third Constitutional Court, we observed a significant increase in the
number as well as in the length of dissenting opinions. During this term, we are aware of 272
dissenting opinions attached, of which 73 were expressed through a joint opinion of the judges. Four
of the judges did not attach a single dissenting opinion and other three judges attached less than 5
dissenting opinions during their term of office. The most active judges as to the number of dissenting
opinions attached were judge Mészáros (49 dissents), judge Gajdošíková (47 dissents) and judge
Ľalík (41 dissents). The average length per dissenting opinion in this term was almost 7 pages, with
the longest dissenting opinion being 57 pages long.50.
In the term of the Third Constitutional Court, we also noticed a shift with regard to the style
of writing different opinions. Contrary to the dissents of the judges of the Second Constitutional Court,
the judges were, in our opinion, more "courageous". Although that most of the decisions still contained
mainly legal arguments with a reference to effective legal regulation, we can also find a reference to
previous decision-making practice of the Constitutional Court, as well as to the case law of European
judicial institutions, references to the legal theory51 and even "non-legal" arguments. In their dissenting
opinions, judges also referred to certain historical facts, the political background of the disputes in
ĽALÍK, M.; ĽALÍK, T.: Zákon o ústavnom súde. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, 640 p.
For the purposes of this article, we will classify the current activities of the Constitutional Court into
four terms, which in principle correspond to the classification listed on the website of the Constitutional
Court of the Slovak Republic. The first one will be sever years term from 22 January 1993 until 21
January 2000, when the Constitutional court was led by Milan Čič. Second term will be sever years
term from 22 January 2000 until 21 January 2007, when the Constitutional court was led (most of the
term) by Ján Mazák. Third term will be twelve years from 16 February 2007 until 16 February 2019,
led by Ivetta Macejková. And finally the fourth term is the current term from 17 April 2019 with Ivan
Fiačan as the president. 17 April 2019 was marked as the beginning of the fourth term of the
Constitutional Court due to the fact, that from this moment it was possible to achieve the quorum of
the Plenum of the Constitutional Court. As from 16 February 2019, when the term of office of the nine
constitutional judges ended, the Constitutional Court of the Slovak Republic was not able to decide in
plenary sessions, as only four judges were appointed.
50 Dissenting opinion of Judge Macejková in case PL. ÚS 102/2011.
51 The use of references to the work of legal theorists can be seen on a larger scale in the dissenting
opinions of judge Mészáros.
48
49
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question, statistics, or helped themselves with examples from the area of sport or a reference to
literary works.
5

CONCLUSION
Although there is no consensus on the importance and appropriateness of using dissenting
opinions, these are in our view undoubtedly an important source of knowledge in relation to the
decisions of the constitutional courts. Even if the votes of judges remain hidden from the public,
separate opinions reveal some of the court’s secrets and help us better understand the considerations
of judges.
We believe that the opportunity to express disagreement is important both for the judge
himself and for the society. The possibility of a judge to express their different opinion stimulates a
(constitutional) legal debate between judges, and this ultimately contributes to the persuasiveness of
the argumentation in the reasoning of the decision. Moreover, dissenting opinions are often a stimulus
for discussion on academic ground and within the professional public in general, which is important
for the development of (constitutional) law in the future.
In Slovakia, we already have the fourth generation of judges at the Constitutional Court,
which began the term in full composition only in April 2019. As to date, we are aware of only a small
number of published dissenting opinions, so it is relatively difficult to predict future developments in
this area. However, we believe that the judges of the Third Constitutional Court set the level relatively
high in this respect, so it will be interesting to watch, where the new generation of constitutional judges
will lead us.
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THE URBAN PLANNING CERTIFICATE: THE GIFT THAT KEEPS
ON GIVING?!
Sebastian Boțic

University of Bucharest, Law Faculty

Abstract. The Urban Planning Certificate is for the Romanian built environment law the first
administrative step towards obtaining a building permit. Nevertheless, as a shadowy legal import more
than 30 years ago, its implication for the practice and the overall importance that it encompasses, this
little administrative act keeps on puzzling developers and judges alike. My paper will present the
present day implications for the construction practice as a whole, by reviewing the most important (so
far) court decision that is about to change the way the Urban Planning Certificate will function in the
years to come. The reader is warned that this small article is written for a foreign audience that could
not possibly have access, in terms of the language barriers, to scholarly articles on a Romanian topic
so obscure as this one, therefore the author took steps to ensure that critical apparatus is kept to a
minimum and that the text itself can be easily read as a legal essay.
Keywords: Romanian built environment law, Urban Planning Certificate, judicial review.
The certificate of urbanism or town-planning certificate (in Romanian: certificatul de urbanism)
represents for the Romanian law the first step in order to obtain the building permit. For this reason,
procurement is crucial for anyone who wants to build a structure. Of course, under certain conditions,
the authority may refuse to issue it or, if it does, it can include certain limitations, arising from the
provisions of the master plans in force. The beneficiary of the certificate may apply to the court to
remedy the situation. Here, however, he or she is faced with a difficulty regarding the legal nature of
the town-planning certificate: is it an administrative act or an administrative operation? The answer to
this question is crucial, because if the town-planning certificate is an administrative act, it can be
directly attacked in court; but if it is an operation, then its judicial review is possible, in Romanian law,
only together with the final administrative act, the one by virtue of which the administrative operation
was carried out. And here is the dilemma that this article will highlight, because if the certificate does
not give the right to build, it is obvious that no permit will be issued, so the applicant has no way, in
fact, to attack it.
To better understand the situation, we will present the two positions in detail. Thus, for the
position that the urbanism certificate is not an administrative act, it was said that the administrative
act is defined as a unilateral act of an individual or normative nature issued by a public authority, in
public power, in order to organize law enforcement, by virtue that it will give rise to, amends or
extinguishes legal relationships. Or, according to the Romanian law that defines the field of the
building permit, the certificate of urbanism is an act of information, through which the public authorities
bring to the applicant information on the legal, economic and technical regime of land and buildings,
being necessary for issuing the building permit, and this certificate by itself does not confer the right
to execute construction works.
Therefore, in this vista the will of the Romanian legislator is understood in the sense that the
urbanism certificate is only a preliminary administrative operation, through which the applicant is
informed of the legal conditions that must be met in order to obtain the building permit. Consequently,
the annulment of the town planning certificate would be admissible only with the annulment of the
building permit or in the event of refusal to issue that permit and in no way separate from the
administrative act in respect of which it was issued, as a preliminary information act.
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In a rather contrasting view, it was noted that the application for the annulment of the townplanning certificate, which establishes the restriction to build or other limitations, can be tried
separately. In support of this solution, the jurisprudence of the Romanian Supreme Court was invoked,
stating that, when the administrative contentious court has to analyze the justified or unjustified nature
of the refusal to resolve an application, it should not be limited to a formal legality check, but must
assess the conduct of the administrative authority from the perspective of the purpose of the law,
through a rational interpretation of it, because the principle of proportionality of individual
administrative measures, in relation to the protected public interest, requires that administrative acts
do not exceed the limits of what is appropriate and necessary. to achieve the aim pursued so that the
inconveniences caused to the individual are not excessively burdensome, disproportionate to the aims
pursued; the jurisprudence of the European Court of Human Rights was also invoked, mentioning as
relevant in this respect the cases of Burghelea v. Romania1, Iatridis v. Greece2 and Hentrich v.
France3.
It was also argued that the town-planning certificate, which imposes a building restriction or
other limitations, cannot be strictly qualified as a preliminary act, as it will no longer be followed by the
issuance of the building permit, and cannot be used in this purpose; therefore, the manner in which
the public authority applied the legal provisions to its issuance must be censored, otherwise it would
mean that the beneficiary of this act has no access to justice and is bound by the possible incorrect
conclusions of the issuer of the certificate.
For a while, the two positions clashed in courts and offered various solutions to the same legal
problem. In order to avoid exactly this type of predicament, the Romanian legal system provided a
special procedure, which is called an Appeal in the interest of the law, and which is a decision taken
by the Supreme Court, in a panel of 25 judges. Thus, by Decision no. 25/2017 of 11/06/2017 4, the
High Court of Cassation and Justice took an important step to elucidate the legal dilemma previously
stipulated.
And the supreme judges found that those courts that allowed the exercise of legality control
separately over the town planning certificate by which the interdiction to build was ordered or which
contains other limitations acted in accordance with the letter and spirit of the legal provisions. The
Supreme Court's reasoning was based on a per a contrario interpretation, since if it were accepted
that the town planning certificate could be censored only in an action against the building permit, it
would be that, if such a permit was not issued precisely because of the construction ban established
by the certificate, this act can no longer be subject to legality control in any way, and the applicant is
obliged to bear the limitations on the use of his property right, without recognizing his right of access
to a court.
More importantly, the Court observes that the town planning certificate always produces certain
legal effects, in the sense that obtaining it confers on the beneficiary the right to claim from the
competent authority a certain conduct in connection with the procedure for issuing the building permit.
To the extent that the town planning certificate is followed by the issuance of a building permit, these
legal effects cannot be considered independently, being limited to the procedure for issuing the
administrative act and being fully absorbed in the effects produced by the act that is viewed as the
final step in the authority process. From this perspective, the inadmissibility of the action brought
exclusively against a town planning certificate, when it is likely to be followed by the issuance of a
building permit, is fully justified.
However, when by its specific content, by the construction ban or by the limitations it contains,
the town-planning certificate is no longer likely to be followed by the issuance of a building permit, the
legal effects it produces acquire an independent meaning, conferring to the certificate the
characteristics of a true administrative act, in the sense of the legal definition mentioned above. It is
no longer a simple stage in the decision-making process, as in the case of preparatory acts, but an
act that ends this process, the eventual damage of the rights or legitimate interests of the petitioner
having its source in the respective certificate.
1

Judgment of 27 January 2009.
Grand Chamber, Judgment of 15 March 1999.
3 Judgment of 22 September 1994.
4 Published in the Romanian Official Gazette, Part I no. 194 of 02/03/2018.
2
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This Supreme Court's decision was long awaited and with its reasoning things became clearer
and more consistent. However, there is still a gray area, a zone of conceptual imprecision, which hides
behind the phrase "which contains other limitations". This is because by its nature, the certificate of
urbanism transposes the provisions found in the urbanism documents. Or, those requirements pertain
certain physical dimensions and propose definite human activities. That is, they describe rules of
urban design and spatial planning. Well, by definition these are limitations!
Who will decide which of them are serious enough to consider the town-planning certificate an
administrative act and which not, so that it can only be attacked alongside the building permit? I believe
that the only true criterion of demarcation in those situations will be the opinion of the judge, because
the administrative apparatus in the mayor office, the ones that are required by law to receive the
requests for delivery of the certificate and, more importantly, to verify the legality and technical
feasibility of the project, have no legal standing to address this issue in the content of the certificate
that they will issue.
To further understand this a quick look to a legal system that resembles the Romanian one is
in order. The natural and more obvious solution is to look in the French framework, as this served as
an inspiration for our own legal. Endeavor. Thus, in regards of the volume of appeals in court, the
situation in domestic law does not differ much from the French case-law which revolves around
applications for annulment of the town planning certificate and which is experiencing a sharp
turnaround. Likewise, within the limits of common law, the applicant for an action for annulment must
justify the interest of his action, which excludes even the landowner who has not applied for the
certificate concerning his land5. However, if the certificate was requested by the notary on his behalf,
the notary will justify the interest of his action, if he has been mandated to do so 6. If we are talking
about a third party that would justify the interest of canceling the certificate, its action could be
admitted, but it must be directed against both the beneficiary of the certificate and its issuer 7.
The petitioner for an action for annulment has a freedom to choose the reasons invoked, he
can even base his claim on the illegality of the provisions of the urban planning documentation that
substantiated the certificate8. Thus, if it shows that there is a direct link between the illegality of the
documentation and the certificate, the latter can be canceled at any time, but only if this illegality
concerns the substance of the documentation; if the illegality defiles the form or the procedure for
adopting the urban planning documentation, the action for annulment must be brought within 6 months
from its entry into force9.
From this we can draw two conclusions. Firstly, if the person that is putting forward the action
for annulment against the planning certificate is a third person, a legal subject that is not affected by
this issuance, like a neighbor that has a plot of land adjacent to the one that is demanding that said
certificate, then his action will be rejected as inadmissible. And this will happen because the certificate
is either followed by the issuance of a building permit and therefore the legal effects of the certificate
are fully absorbed in the effects produced by the act (and in this case the only action he has is to
attack the building permit itself) or the certificate is not followed by the issuance of a building permit,
and it could in principle be the object of an action in annulment, but this will also will fail because he
does not justify an interest in doing so.
Secondly, if the person that is lodging complaint against the certificate is the one that
demanded its issuance, then he has standing and obviously and interest. But, if the certificate did not
exclude de plano the possibility to build, then he will incur the burden of proof in showing the
‘limitations’. This could prove to be an impossible task, a true probatio diabolica, in the absent of some
legal or judicial guidelines. A judge that is charged with the task of shedding some light in the manner
could go to the extreme in saying that any urban planning restriction (for example a maximal height
of the building in some areas) is a limitation of the disposition prerogative (ius abutendi) that is part of
GÉRARD, Pratique du droit de l’urbanisme: Urbanisme réglementaire, individuel et opérationnel,
Paris: Eyrolles, 2007, p.179.
6 Conseil d’État, 17 janvier 1990, Trotel, Rec. T. p. 1038.
7 GÉRARD, op. cit., p.179.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
5
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the property rights. Or, on the other hand, could be extremely strict and demand that the plaintiff shows
that the limitation is excessive and go beyond the normal impositions that are required by the logic of
the build environment. I think that only time will tell the way which position will hold water.
In a nutshell, we are in a bizarre situation. By the decision of the Court, although de jure we
are witnessing two different natures of the Urbanism Certificate, as its content is structured, de facto
we consider that, being so lax the standard, we are in fact observing only one nature: administrative
act, which can be directly submitted to judicial review and totally isolated from the building permit. And
so, by its ruling, the Supreme Court gave us, the practitioners of this particular field, a gift that keeps
on giving…
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NEOPRÁVNENÁ STAVBA Z POHĽADU STAVEBNÉHO
A OBČIANSKEHO PRÁVA
Viera Jakušová
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstract: In introduction, contribution deals with basic differencies between unauthorised
construction and construction established without civil title. The contribution places great emphasis
on construction that is established without civil title. This term is analyzed from point of view
construction and civil law.
Abstrakt: V úvode sa príspevok sa zaoberá základnými rozdielmi medzi nepovolenou
a neoprávnenou stavbou. Osobitný dôraz kladie na pojem neoprávnená stavba, ktorý následne
analyzuje z pohľadu stavebného a občianskeho práva.
Key words: construction law, civil law, unauthorized building, construction established without civil
title.
Kľúčové slová: stavebné právo, občianske právo, nepovolená stavba, neoprávnená stavba.
ÚVOD
Cieľom príspevku je rozlíšiť dva rozdielne pojmy, a to, pojmy nepovolená stavba
a neoprávnená stavba. Za cieľ považujeme aj analyzovať vznik pojmu neoprávnená stavba, postup
stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,SZ“) v prípade vzniku takejto stavby.
Taktiež, významné je poukázať aj na dostupné riešenia z pohľadu občianskeho práva pri zriadení
stavby na cudzom pozemku bez právneho titulu. Za nevyhnutné považujeme aj upriamiť pozornosť
na význam aktívnej legitimácie či už vlastníka pozemku alebo vlastníka stavby v prípade
občianskoprávneho sporu.
V príspevku sú použité základné metódy výskumu ako analýza, indukcia, dedukcia a syntéza.
1

POJEM NEOPRÁVNENEJ STAVBY
V právnej úprave Slovenskej republiky sa môžeme stretnúť s dvoma rozdielnymi pojmami,
a to, nepovolená stavba a neoprávnená stavba. Nakoľko sú tieto dva pojmy širokou verejnosťou
stotožňované, považujeme za dôležité ich od seba odlíšiť.
Pojem nepovolená stavba znamená, že stavebník nemal na stavbu oprávnenie podľa
verejnoprávnych predpisov. Nepovolená stavba sa inak označuje aj ako ,,čierna stavba“.1 Je to stavba
zriadená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez právoplatného stavebného
povolenia.2 Možno povedať, že je postavená v rozpore s administratívnymi predpismi.3 Existencia
nepovolených stavieb prináša určité právne dôsledky, ktoré sú vymedzené v § 88 a § 88a SZ. Pojem
2

KESSELOVÁ, K. Keď povrch neustupuje spodku - superficies solo non cedit. In najpravo.sk [online]
[2011-09-27] Dostupné na internete : https://www.najpravo.sk/clanky/ked-povrch-neustupuje-spodkusuperficies-solo-non-cedit.html?print=1 [cit. 2020-03-07].
2 Zo zákona: ,,Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané,
stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa §
140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.“ Pozri § 88a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3 FEKETE, I., Občiansky zákonník. 2 zväzok. Veľký komentár. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 236.
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nepovolenej stavby možno nájsť v SZ. Naproti tomu, pojem neoprávnenej stavby v SZ vymedzený
nie je, a možno tvrdiť, že takéto stavby sú viac predmetom občianskoprávneho vysporiadania.
Čo sa týka pojmu neoprávnenej stavby, je dôležité povedať, že zavedenie právnej úpravy
stavby postavenej na cudzom pozemku súvisí so zrušením zásady ,,superficies solo cedit“. Túto
zásadu môžeme doslovne preložiť ako ,,povrch ustupuje spodku“. Na území Slovenskej republiky
bola zrušená zákonom č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník s účinnosťou od 1. januára 1951.
Neoprávnenú stavbu ako právny inštitút zaviedlo do nášho právneho poriadku ustanovenie
§ 221 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Neoprávnená stavba sa týkala stavby zriadenej na
pozemku, ktorý bol v osobnom užívaní inej fyzickej osoby (občana). Táto právna úprava prešla
prostredníctvom zákona č. 509/1991 Zb. do teraz platného ustanovenia § 135c zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,OZ“).4
Pri definovaní neoprávnenej stavby vychádzame z § 135c OZ. Stavba sa stáva neoprávnenou
vtedy, ak ju niekto zriadil na cudzom pozemku bez toho, aby mu svedčil právny titul umožňujúci zriadiť
na tomto pozemku stavbu. Pojem neoprávnená stavba vyjadruje, že stavebník nemal
súkromnoprávne oprávnenie na stavbu na pozemku iného. Oprávnenosť či neoprávnenosť stavby
z hľadiska verejného práva je vzhľadom na ustanovenie § 135c OZ bez právneho významu. 5
Za neoprávnenú stavbu sa považuje aj stavba postavená na vlastnom pozemku, ale
s previsom nad cudzím pozemkom. Vychádza sa z toho, že vlastníctvo k pozemku zahŕňa i priestor
nad jeho povrchom.6 Pre kvalifikáciu stavby ako neoprávnenej stačí aby bola bez právneho titulu na
cudzom pozemku zriadená sčasti.7
Ustanovenie § 135c OZ sa týka len prípadov stavieb, ktoré sú nehnuteľnosťami, t. j. sú spojené
so zemou pevným základom. Patria sem aj stavby líniové a stavby zriadené pod povrchom pozemku.
Dokonca za neoprávnenú stavbu možno považovať aj stavbu, ktorá nie je dokončená, a preto je
namieste aj podanie žaloby už v momente, keď stavebník so stavbou iba začal a súd môže vzniknutú
situáciu riešiť i vydaním predbežného opatrenia.8
NEOPRÁVNENÁ STAVBA Z POHĽADU STAVEBNÉHO PRÁVA
Podľa nášho názoru by malo platiť, že neoprávnená stavba je súčasne aj stavbou
nepovolenou. Môže však nastať aj situácia, kedy pri povoľovaní stavby dôjde k pochybeniu
stavebného úradu a neoprávnená stavba sa stáva zároveň povolenou stavbou. Pochybenie môže
nastať ak stavebný úrad neskúma pri vydaní rozhodnutia o povolení stavby v plnej šírke
občianskoprávnu stránku veci.9 Na základe takého pochybenia, stavebný úrad vydá stavebné
povolenie a stavba sa stane zo správno-právneho hľadiska povolenou, ale z občianskoprávneho
hľadiska neoprávnenou. Na to, aby sa predišlo takejto situácii, SZ v § 58 ods. 2 vyžaduje od
stavebníka aby preukázal, že je vlastníkom pozemku, alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139
ods. 1 SZ. Samozrejme, ak tieto skutočnosti stavebník už nepreukázal v územnom konaní a po
právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene. Nepreukázanie práva stavebníka stavať na
pozemku je dôvodom pre nevydanie stavebného povolenia, len na základe ktorého možno postaviť
stavbu občianskoprávneho charakteru.10
Je dôležité tiež povedať, že aj pri konaní o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a SZ,
stavebný úrad vyzýva stavebníka na predloženie žiadosti o dodatočné povolenie stavby a s tým
spojenú dokumentáciu. Súčasťou tejto dokumentácie je aj predloženie existencie právneho titulu na
dispozíciu s pozemkom. V tomto momente sa tu vyskytuje otázka majetkovo-právneho vzťahu.11
Ako už bolo spomenuté, stavebný úrad vyžaduje od stavebníka preukázanie legitímneho
vzťahu k pozemku. Podľa § 139 ods. 1 SZ sa pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“
3

Tamtiež, s. 233.
Tamtiež, s. 234.
6 Rozsudok sp. zn. 22 Cdo 1000/2010 Nejvyšší soud České republiky.
7 Rozsudok sp. zn. 22 Cdo 268/2003 Nejvyšší soud České republiky.
8 FEKETE, I., Občiansky zákonník. 2 zväzok. Veľký komentár. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 235.
9 O takýto prípad pôjde najmä vtedy, ak stavebný úrad rozhodol o vydaní stavebného povolenia
nezákonne alebo stavba bola postavená v rozpore so stavebným povolením, prípadne, ak
občianskoprávny súhlas bol daný na určitý čas pre dočasnú stavbu a táto doba uplynula.
10 ŠTEVČEK, M. a kol., Občiansky zákonník I. § 1 ‒ 450. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1041.
11 PÍRY, M., Čierna stavba, Žilina: Eurokódex, 2020, s. 10.
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použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy
prípadu rozumie nasledovné:
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej
zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť
stavbu alebo jej zmenu,
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo
uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.
Na účely písm. c) uvedeného ustanovenia možno uviesť nasledujúce zákony: zákon č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o
energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o
niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z
vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.
351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.12
V prípade ak stavebník zriadi stavbu na cudzom pozemku bez právneho titulu, stavebné úrady
vykonávajúce konanie podľa SZ sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody účastníkov pri tých
námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú
rozsah právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich orgánov štátnej správy.13 Ak stavebník
nemá vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, tak je potrebný konsenzus medzi vlastníkom
stavby a vlastníkom pozemku. Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke, odkáže
stavebný úrad navrhovateľa na súd a konanie preruší.14 Stavebný úrad si nemôže sám urobiť úsudok,
ktorým by vstupoval do občianskoprávnych alebo vlastníckych práv daných osôb a nie je príslušný
rozhodovať o obmedzení alebo o existencii vlastníckeho práva.15
SZ úzko determinuje aktívnu legitimáciu na podanie žaloby. Oprávnenie, nie však povinnosť,
podať žalobu na súde má vlastník pozemku. Z hľadiska času je v komfortnejšom postavení.16
NEOPRÁVNENÁ STAVBA Z POHĽADU OBČIANSKEHO PRÁVA
V prípade vzniku neoprávnenej stavby a absencie vzájomnej dohody v prípade námietky podľa
§ 137 ods. 2 SZ, stavebný úrad odkáže vlastníka stavby a vlastníka pozemku na súd. Týmto sa
dostávame do roviny občianskoprávneho sporu, v ktorom bude smerodajné ustanovenie § 135c OZ.
Tento prípad nemožno riešiť na základe § 126 OZ, v ktorom sú uvedené všeobecné vlastnícke žaloby
o ochrane vlastníctva. Je tomu tak preto, že stavbou obvykle vznikne trvalá hodnota, ktorá má povahu
nehnuteľnosti, ktorej odstránenie by za každú cenu nebolo spravodlivým riešením. 17 V tomto smere
bude aplikovateľné ustanovenie § 135c OZ, nakoľko na cudzom pozemku bola postavená stavba,
ktorá má trvalý charakter.
Ustanovenie § 135c OZ ustanovuje tri postupy usporiadania vzťahov medzi vlastníkom
pozemku a vlastníkom stavby v prípade neoprávnenej stavby. V spôsobe usporiadania postupov
možno vidieť tzv. „preferenčnú postupnosť“. Súd vždy najprv skúma, či je možné odstránenie stavby,
následne prikázanie stavby do vlastníctva vlastníka pozemku a nakoniec iné možnosti vyporiadania.
V tejto postupnosti je zohľadnená i hodnotová podstata celého inštitútu úpravy neoprávnenej stavby,
účelom ktorého je chrániť vlastníka pozemku pred neoprávneným stavebným zásahom do jeho
4

Pozri § 139 ods. 1 c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.
13 Pozri § 137 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.
14 Pozri § 137 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.
15 Zo zákona: ,,Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a
spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ Pozri čl. 2 ods. 2 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej
republiky.
16 PÍRY, M., Čierna stavba, Žilina: Eurokódex, 2020, s. 11.
17 FEKETE, I., Občiansky zákonník. 2 zväzok. Veľký komentár. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 237.
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vlastníctva. Uvedeným poradím však nie je viazaný vlastník pozemku, ktorý môže ako žalobca
navrhovať ľubovoľný spôsob úpravy vzťahov a to aj alternatívne.18
Podľa § 135c ods. 1 OZ ide o odstránenie stavby na návrh vlastníka pozemku, ktorý je
oprávnený podať negatórnu žalobu. Odstránenie neoprávnenej stavby sa realizuje na náklady
stavebníka. Tým, že stavebník zriadil stavbu na cudzom pozemku bez právneho titulu, obmedzil
subjektívne právo vlastníka pozemku, a to, vlastnícke právo.19 Aktívna legitimácia podľa ods. 1 je
logická, nakoľko sa jedná a závažnejší zásah do vlastníckeho práva. Ak by bola takáto možnosť daná
aj vlastníkovi stavby, bola by bizarným riešením ad absurdum.20 Je tiež dôležité povedať, že právo na
vysporiadanie stavby podľa § 135c OZ sa nepremlčuje a žalobu na odstránenie stavby je možné
podať bez časového obmedzenia.21
Súd pri rozhodovaní o neoprávnených stavbách prihliada najmä na hospodársku stratu a inú
stratu, ktorá by nastala odstránením stavby. Až keď súd zhodnotí tieto faktory, tak môže rozhodnúť o
jej odstránení.22
Odstránenie stavby sa realizuje na náklady stavebníka, avšak nie je vylúčené, aby stavebník
uplatnil čiastkové nároky proti vlastníkovi pozemku, ktoré sa môže opierať o právo na náhradu škody
alebo o bezdôvodné obohatenie. Odstránenie stavby na náklady stavebníka je výnimočným
a krajným riešením sankcionujúcim najzávažnejšie zásahy. Súd, pri úvahe o tomto opatrení, si musí
vyžiadať stanovisko príslušného stavebného úradu, a tiež prihliadať na ďalšie okolnosti. Súd takto
rozhodne najmä vtedy, ak stavebník nebol dobromyseľný, stavebník hrubým spôsobom porušil svoje
povinnosti (napr. začal stavať napriek upozorneniu, že stavia na cudzom pozemku), o vlastnícke
právo k stavbe nemá vlastník pozemku záujem alebo sa odstránenie stavby javí ako účelné.23
Čo sa týka osoby vlastníka pozemku, môžu nastať nasledovné situácie:
a) buď vlastník pozemku bol dobromyseľný a nevedel a ani vedieť nemohol o realizácii
stavebných prác na svojom pozemku, a preto bol pasívny a nekonal až do
dokončenia stavby,
b) vlastník pozemku realizoval nepretržite právne úkony smerujúce proti realizácii
stavebných prác (v tomto zmysle ide o podania na stavebný úrad alebo slovenskú
stavebnú inšpekciu smerujúce k vykonaniu štátneho stavebného dohľadu)24,
c) vlastník pozemku mal od začiatku vedomosť o tom, že vzniká neoprávnená stavba
na jeho pozemku a bez vážneho dôvodu sa na stavebnom úrade alebo na súdu
nedomáhal zastavenia stavebných prác a začal sa brániť až po dokončení stavby.
V tomto prípade, je dôležité aby súd zvážil či by rozhodnutie o odstránení stavby
nebolo v rozpore s dobrými mravmi.25
Účelnosť odstránenia musí súd hodnotiť s prihliadnutím na okolnosti, a to najmä, či
odstránenie stavby nebolo v rozpore s dobrými mravmi, na povahu a rozsah hospodárskej straty, to
na aký účel bola stavba zriadená, rozsah a druh zastavaného pozemku, to či vlastník stavby býva
v dome, to ako stavba bráni vlastníkovi pozemku v jeho využití, dôvody, pre ktoré vlastník pozemku
riadne nezakročil proti neoprávnenej stavbe v čase jej realizácie a dobu, ktorá uplynula od zriadenia
stavby, ak vlastník pozemku o stavbe vedel.26
Pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, môže dôjsť ku prikázaniu stavby za náhradu
vlastníkovi pozemku. Nakoľko sa v konaní, ktoré začalo podľa ods. 1 predmetného ustanovenia,
posudzuje účelnosť, je možné spájať aj v tomto prípade aktívnu legitimáciu s osobou vlastníka
pozemku.27
V takom prípade ide o žalobu, ktorá má konštitutívny charakter, pretože na jej základe sa
rozhoduje o vlastníckom práve žalobcu, teda vlastníka pozemku, ak s prikázaním stavby súhlasí.
ŠTEVČEK, M. a kol., Občiansky zákonník I. § 1 ‒ 450. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1041.
FEKETE, I., Občiansky zákonník. 2 zväzok. Veľký komentár. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 236.
20 PÍRY, M., Čierna stavba, Žilina: Eurokódex, 2020, s. 11.
21 FEKETE, I., Občiansky zákonník. 2 zväzok. Veľký komentár. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 237.
22 Rozsudok sp. zn. 22 Cdo 432/2002 Nejvyšší soud České republiky.
23 FEKETE, I., Občiansky zákonník. 2 zväzok. Veľký komentár. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 239.
24 PÍRY, M., Čierna stavba, Žilina: Eurokódex, 2020, s. 11.
25 FEKETE, I., Občiansky zákonník. 2 zväzok. Veľký komentár. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 240.
26 Tamtiež, s. 239.
27 PÍRY, M., Čierna stavba, Žilina: Eurokódex, 2020, s. 11.
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Žaloba musí smerovať proti vlastníkovi stavby a nie proti jej užívateľovi. Ak je pozemok pod stavbou
vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, mala by byť žaloba podaná nadpolovičnou väčšinou
spoluvlastníkov počítanou podľa veľkosti podielov (analogicky podľa § 139 ods. 2 OZ). Keďže u
spoluvlastníkov pozemku by išlo o nerozlučné procesné spoločenstvo28, ten spoluvlastník pozemku,
ktorý by nebol žalobcom, bol by v postavení žalovaného spolu s vlastníkom stavby, resp. všetkými
spoluvlastníkmi stavby, ak by stavba bola v podielovom spoluvlastníctve.29
Znenie § 135c ods. 2 OZ neumožňuje prikázať vlastníctvo pozemku, ktorý je zastavaný
neoprávnenou stavbou, vlastníkovi stavby. Je však dôležité povedať, že rozsudok sp. zn. 22 Cdo
1627/99 Najvyššieho súdu Českej republiky takéto prikázanie pozemku do vlastníctva vlastníka
stavby pripúšťa za podmienky poskytnutia náhrady, ak je pozemok pod neoprávnenou stavbou
nevyhnutný na riadne užívanie stavby. Rozsudok rieši situáciu v podobe prikázania vlastníctva
pozemku vlastníkovi stavby, ak by vlastník pozemku nemohol užívať pozemok vôbec, alebo len za
sťaženej situácie. Samozrejme za predpokladu, že by vlastník stavby mohol pozemok riadne užívať.
Ak súd zamietne žalobu na odstránenie neoprávnenej stavby a žalobu na prikázanie stavby
do vlastníctva vlastníka pozemku, zostáva vlastníctvo k stavbe de facto nezmenené (naďalej je
vlastníkom stavby stavebník). Súd ponechá vlastníctvo stavby stavebníkovi, ak je to spravodlivé
a v súlade s dobrými mravmi, nakoľko by mohol nastať prípad, keď by bol stavebník pri zriaďovaní
stavby dobromyseľný a vlastník pozemku jeho stavebné práce strpel, hoci o nich vedel. V takom
prípade by rozhodnutie súdu malo účinky ex tunc, t. j. ako keby bola stavba od začiatku oprávnená.30
Napokon, podľa §135c ods. 3 OZ môže súd rozhodnúť o zriadení vecného bremena
k využívaniu stavby za náhradu alebo usporiada majetkové pomery medzi vlastníkmi aj inak.
Na zriadenie vecného bremena je potrebné splnenie nasledovných podmienok - podanie
návrhu, poskytnutie náhrady a nevyhnutné zaťaženie vlastníka pozemku.31
Je dôležité povedať, že návrh na inú úpravu vzťahov vlastníka pozemku a vlastníka stavby
môže podať okrem vlastníka pozemku aj vlastník stavby. Vyplýva to z rozsudku Najvyššieho súdu
Českej republiky, sp. zn. 22 Cdo 1090/200032, kedy aktívna legitimácia stavebníka prichádza do
úvahy vo veciach zriadenia vecného bremena na pozemku, na ktorom stojí neoprávnená stavba. 33
Podľa nášho názoru, takéto riešenie vzťahov je spravodlivé pre obe strany. V prípade ak by
nastala situácia, že by bol vlastník pozemku dlhodobo nečinný (nepodal by žalobu na súd) a možnosť
podať žalobu na súd by nebola daná vlastníkovi stavby, tak by išlo o určité odopretie spravodlivosti
pre vlastníka stavby.
Žaloba na usporiadanie pomerov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby podľa §
135c ods. 3 OZ určuje voľnosť rozhodnutia súdu len do dvoch rovín na rozdiel od konaní, ktoré sa
začali podľa ods. 1 a 2, a to tak, že súd buď vecné bremeno zriadi, alebo návrh zamietne. Nemôže
vydať rozhodnutie o odstránení alebo o prikázaní neoprávnenej stavby.34 Zjednodušene možno
povedať, že pri návrhu vlastníka stavby súd môže rozhodnúť len spôsobom predpokladaným v ods. 3
a nemôže nariadiť odstránenie stavby alebo prikázať jej vlastníctvo za náhradu vlastníkovi pozemku.
Vecné bremeno je viazané na stavbu (in rem). V tomto prípade ide o vecné bremeno, ktoré
obmedzuje vlastníka celého pozemku, na ktorom je stavba. Vecné bremeno má obmedziť resp.
zaťažiť vlastníka pozemku len v nevyhnutnej a minimálnej miere. Ako príklad takéhoto vecného
bremena možno uviesť právo prechodu cez pozemok.35
Vecné bremeno sa zriadi za náhradu v prospech vlastníka pozemku. Pri určení náhrady za
zriadenie vecného bremena je potrebné vychádzať z ceny, za ktorú by bolo možné v danom mieste

Pozri § 77 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
ŠTEVČEK, M. a kol., Občiansky zákonník I. § 1 ‒ 450. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1041.
30 FEKETE, I., Občiansky zákonník. 2 zväzok. Veľký komentár. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 241.
31 Tamtiež, s. 242.
32 „Na žalobu o usporiadanie pomerov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby podľa § 135c
odst. 3 obč. zák. je vecne legitimovaný i vlastník neoprávnenej stavby." Pozri Rozsudok sp. zn. 22
Cdo 1090/2000 Nejvyšší soud České republiky.
28
29

Právna úprava týkajúca sa neoprávnených stavieb v Českej republike bola v tom čase
v relevantnom rozsahu zhodná.
33

34
35

PÍRY, M., Čierna stavba, Žilina: Eurokódex, 2020, s. 14.
FEKETE, I., Občiansky zákonník. 2 zväzok. Veľký komentár. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 243.

167

a čase dosiahnuť jeho zriadenie zmluvou, a tiež zo skutočnosti, že vlastník bol obmedzený proti svojej
vôli, prípadne bez svojho vedomia, a prihliadať na okolnosti, za ktorých bola stavba zriadená.36
ZÁVER
V právnej úprave Slovenskej republiky rozlišujeme pojmy – nepovolená a
neoprávnená stavba. Nepovolená stavba, inak označovaná aj ako „čierna stavba“, je stavba
postavená v rozpore s administratívnymi predpismi.
Zavedenie právnej úpravy stavby postavenej na cudzom pozemku súvisí so zrušením zásady
,,superficies solo cedit“. Ako vyplýva z ustanovenia § 135c OZ, pod stavbou postavenou na cudzom
pozemku bez právneho titulu máme na mysli stavbu neoprávnenú.
Neoprávnená stavba môže byť buď stavbou nepovolenou alebo povolenou. Zjednodušene
možno povedať, že o nepovolenú neoprávnenú stavbu ide v prípade ak nebolo na stavbu vydané
stavebné povolenie a o povolenú neoprávnenú stavbu pôjde v prípade, ak stavebný úrad neskúma
pri vydaní rozhodnutia o povolení stavby v plnej šírke občianskoprávnu stránku veci. Stavebný úrad
je podľa § 58 ods. 2 SZ povinný vyžadovať od stavebníka aby preukázal, že je vlastníkom pozemku,
alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 SZ.
SZ upravuje postup v prípade zriadenia stavby na cudzom pozemku bez právneho titulu, a to
taký, že stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa SZ sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody
účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a
stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich orgánov štátnej
správy. Ak stavebník nemá vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, tak je potrebný
konsenzus medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku. Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k
dohode o námietke, odkáže stavebný úrad navrhovateľa na súd a konanie preruší. Možno vidieť, že
SZ úzko determinuje aktívnu legitimáciu na podanie žaloby. Oprávnenie, nie však povinnosť, podať
žalobu na súde môže vlastník pozemku. Z hľadiska času je v komfortnejšom postavení.
V rovine občianskoprávneho sporu bude smerodajné ustanovenie § 135c OZ, ktoré ustanovuje
tri postupy usporiadania vzťahov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby.
V prípade § 135c ods. 1 OZ ide o odstránenie stavby, podľa ods. 2 OZ môže dôjsť ku
prikázaniu stavby za náhradu vlastníkovi pozemku a podľa ods. 3 OZ môže súd rozhodnúť aj o
zriadení vecného bremena k využívaniu stavby za náhradu alebo usporiadať majetkové pomery medzi
vlastníkmi inak.
Návrh na súd podľa § 135c ods. 1 a 2 OZ môže podať len vlastník pozemku a tento musí
smerovať proti vlastníkovi stavby (nie proti jej užívateľovi). Aktívna legitimácia podľa ods. 1 a ods. 2
je logická. Ak by bola takáto možnosť daná aj vlastníkovi stavby, bola by bizarným riešením ad
absurdum. Hoci v prípade ods. 2 je aktívne legitimovaný len vlastník pozemku, súd môže prikázať
vlastníctvo pozemku aj vlastníkovi stavby, za podmienky poskytnutia náhrady, za predpokladu, že by
vlastník stavby mohol pozemok riadne užívať a vlastník pozemku by nemohol užívať pozemok vôbec,
alebo len za sťaženej situácie. Tento postup umožňuje rozsudok sp. zn. 22 Cdo 1627/99 Najvyššieho
súdu Českej republiky.
V ustanovení § 135c ods. 3 OZ môžeme vidieť zmenu v aktívnej legitimácii. Návrh môže podať
okrem vlastníka pozemku aj vlastník stavby. Pri návrhu vlastníka stavby však súd môže rozhodnúť
len spôsobom predpokladaným v tomto odseku a nemôže rozhodnúť podľa § 135c ods. 1 a 2 OZ,
teda nemôže nariadiť odstránenie stavby alebo prikázať jej vlastníctvo za náhradu vlastníkovi
pozemku.
Takéto riešenie vzťahov považujeme za spravodlivé pre obe strany, nakoľko ak by nastala
situácia, že by bol vlastník pozemku dlhodobo nečinný (nepodal by žalobu na súd) a možnosť podať
žalobu na súd by nebola daná vlastníkovi stavby, tak by išlo o určité odopretie spravodlivosti pre
vlastníka stavby.
5
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ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A ÚZEMNÁ OCHRANA PRÍRODY A
KRAJINY1
Ľudovít Máčaj
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The paper deals with current issues of the relationship of spatial planning and resulting
other procedures in accordance with Act No. 50/1976 Coll. on Spatial Planning and Building
Regulations (Building Act) as amended and territorial protection of nature and landscape in
accordance with Act No. 543/2002 Coll. on nature and landscape protection as amended, as well as
other ways of environmental protection.
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá aktuálnou problematikou vzťahu územného plánovania a z neho
vyplývajúcich ďalších postupov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, a aj inými
spôsobmi ochrany životného prostredia..
Key words: spatial planning, environmental protection, territorial protection of nature and landscape
Kľúčové slová: územné plánovanie, ochrana životného prostredia, územná ochrana prírody a krajiny
ÚVOD
Územné plánovanie predstavuje súhrn právny inštitút, ktorý v značnej miere vytvára a formuje
vzhľad a využitie krajiny a prostredia človeka. Územné plánovanie vo svojej podstate zahŕňa
rozhodovacie procesy, ktorých výsledky a účinky sa budú aplikovať až v budúcnosti. Vo veľkej miere
predstavuje podklad ovplyvňovania a kreácie životného prostredia človekom. Pri jeho vykonávaní je
časté, že sa rozhoduje o plánovaných zásahoch do krajiny a životného prostredia aj v prípadoch, kedy
sa jedná o chránené územia, na ktorých platí územná ochrana prírody krajiny (ďalej len „územná
ochrana“) v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), a to v rôznych stupňoch. Tieto zásahy majú
perspektívu spôsobiť v niektorých prípadoch výrazný, v každom prípade však dlhodobý zásah do
úrovne ochrany prírody a krajiny na daných územiach. Je preto otázkou, akou mierou má záujem
štátu a spoločnosti na územnej ochrane ovplyvňovať územné plánovanie na týchto lokalitách.
Tento príspevok sa preto zameriava na vzájomný vzťah medzi územným plánovaním
a územnej ochrany. Na tento vzťah príspevok poukazuje prostredníctvom vymedzenia pojmu krajina,
ochrana krajiny a krajinotvorba, ktorých postavenie je v súčasnej slovenskej legislatíve pomerne
nejednoznačné. Snaží sa preto nájsť východiská, ako je možné ochranu krajiny, najmä v prípade
podobných citlivých oblastí, aplikovať z hľadiska hmotnoprávnej úpravy, ako aj jednotlivých
rozhodovacích procesov na danom úseku.
1

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A KRAJINOTVORBA
Územné plánovanie predstavuje v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
pojem, ktorý zahŕňa rozhodovacie procesy na úseku územnoplánovacej činnosti, ale rovnako aj
územného konania. Je to teda akýsi súhrnný pojem pre obidva tieto rozhodovacie procesy.
2

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu APVV-19-0494 s názvom „Efektívne
pozemkové úpravy“, udeleného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.
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Územné plánovanie je vo svojej podstate inštitútom práva životného prostredia.2 Samotný
stavebný zákon uvádza, že územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové
usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová
koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické
hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s
osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy
a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na
zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.3
Nemôžeme síce tvrdiť, že jediným cieľom právnej úpravy územného plánovania by mala byť
ochrana životného prostredia, je to však jeden z jeho základných cieľov. V skutočnosti sa jedná
o akúsi koordináciu ľudských činností na úseku výstavy s ohľadom na ochranu životného prostredia.
Územné plánovanie predstavuje jeden z prostriedkov, ktorými je možné dodržať požiadavky
na tvorbu krajiny, so zohľadnením princípov trvalo udržateľného rozvoja.4 Pri pojme „tvorba krajiny“
môžeme poukázať aj na širší pojem „tvorby životného prostredia“. Tvorba životného prostredia
predstavuje cieľavedomé transformovanie životného prostredia podľa potrieb človeka, ale na
báze akceptovania úplných zreteľov starostlivosti o životné prostredie.5 Pojem tvorby životného
prostredia predstavuje obsahovú súčasť pojmu „starostlivosť o životné prostredie“, a na rozdiel od
„ochrany životného prostredia“, ako negatívneho pojmu poukazujúceho na rôzne obmedzenia činností
smerujúce k ochrane životného prostredia, v prípade tvorby sa už jedná o aktívnu činnosť,
o vytváranie (vhodného, prospešného stavu) životného prostredia.
Obdobne, keď zmieňujeme tvorbu krajiny, naráža sa na uvedomelú ľudskú činnosť smerujúcu
k zvýšeniu stavu ochrany životného prostredia. Tvorba krajiny sa v odbornej literatúre nazýva aj
krajinotvorbou. Krajinotvorba predstavuje aktívne pôsobenie človeka na formovanie vidieckeho
životného prostredia.6 Krajinotvorba teda predstavuje akýsi súhrnný pojem pre ľudské zásahy do
okolitého prostredia, a to najmä na úseku územného plánovania, ako aj pri výstavbe. V širšom slova
zmysle však pod krajinotvorbou môžeme rozumieť akékoľvek ľudské zásahy presahujúce len rovinu
budovania ľudských sídel, no zasahujúce aj do vytvárania životného prostredia ako celku.Tu je však
zároveň zaujímavé poukázať aj na vymedzenie pojmu „ochrana prírody a krajiny“ v zmysle zákona
o ochrane prírody a krajiny, ktorý tento predpis využíva na účely vymedzenia rôznych inštitútov a
všetkých práv a povinností, ktoré z neho vyplývajú. Z formulácie prvej vety tohto odseku je zrejmé, že
zákonodarca pre účely tohto zákona čiastkový pojem „ochrana“ stotožňuje s pojmom
„starostlivosť“. Z uvedeného vyplýva, že čiastkový pojem „ochrana“ pre účely zákona neznamená
len udržiavanie súčasného stavu, ale aj jeho aktívne zlepšovanie.7
Na druhej strane, územné plánovanie je zároveň aj prostriedkom urbanistiky, ako cielenej
a plánovanej výstavby, či už v rámci zastavaného územia obce (v tzv. intraviláne), alebo mimo neho
(v tzv. extraviláne). Urbanistika sa už väčšmi sústreďuje na samotnú výstavbu, ako na výsledok
ľudskej činnosti. Pri urbanistike teda nejde o tvorbu prirodzených zložiek životného prostredia, na
druhej strane je nepochybné, že urbanistika zasahuje aj do okolitého prostredia.
Inak povedané, oba tieto účely sú v prípade územného plánovania a jeho vplyvov na životné
prostredie prítomné a ovplyvňujú jeho stav, či už priamo, alebo nepriamo. V mnohých prípadoch
dokonca dochádza k určitým stretom medzi oboma cieľmi, teda medzi krajinotvorbou, ako aj

ŠKROBÁK, J.: Rozhodovacie procesy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku
a vyvlastňovania. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné: osobitná časť: 2. aktual. vyd., s.71
3 § 1 ods. 1–2 stavebného zákona
4 PETKOVÁ, O. – STYKOVÁ, D. – KOVAČIK, P.: Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Komentár. [Systém Nové ASPI].
(cit. 2020-06-22). Identifikačné číslo ASPI: KO71_1967SK. Dostupné v Systéme Nové
ASPI.
5 BAKALÁR, T. - SZABOVÁ, T.: Ekológia a environmentalistika, 88 s.
6 ŠTEFANOVIČ, M.: Krajinotvorba v procese územného plánovania. In ŠTEFANOVIČ, M. KOŠIČIAROVÁ, S. - PIRČ, J.: Právo životného prostredia, s. 105
7 MÚČKOVÁ, B. – BALOG, B. – JENČO, J. – KIČA, M.: Zákon o ochrane prírody a krajiny. Komentár,
s. 31
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urbanistikou. Môže byť tak tomu napríklad v situáciách, kedy sa plánuje výstavba na pozemkoch,
ktoré dosiaľ slúžia inému účelu, ako je napríklad poľnohospodárska pôda, alebo lesné pozemky.
Pojem „krajina“ má svoju legálnu definíciu v stavebnom zákone, kde je vymedzený ako
komplexný systém priestoru, polohy, georeliéfu a ostatných navzájom funkčne prepojených hmotných
prirodzených a človekom pretvorených aj vytvorených prvkov, najmä geologického podkladu a
pôdotvorného substrátu, vodstva, pôdy, rastlinstva a živočíšstva, umelých objektov a prvkov využitia
územia, ako aj ich väzieb vyplývajúcich zo sociálno-ekonomických javov v krajine. Krajina je
životným prostredím človeka a ostatných živých organizmov.8 Toto vymedzenie teda v prvom
rade vychádza z prístupu ku krajine ako zložke životného prostredia, ktorá je však zároveň tvorená
ľudskou činnosťou.
Súčasne je zaujímavé, že zákon o ochrane prírody a krajiny tento pojem nedefinuje. Takúto
definíciu rovnako nemá ani pojem príroda, o akejsi súhrnnej nepriamej definícii, alebo aspoň istom
vodítku ku nej, by sme však mohli uvažovať prostredníctvom ľudských aktivít, ktoré majú k tejto
ochrane určitých predmetov smerovať, ako: starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o
voľne rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy,
nerasty, skameneliny, geologické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o charakteristický
vzhľad a využívanie krajiny.9 V tomto prípade sa jedná teda jednotlivé zložky životného prostredia,
ktoré nie sú priamym výsledkom ľudskej činnosti, rovnako ani táto právna úprava neuvažuje o človeku
ako jej súčasti, čo naznačuje príklon k antropocentrickému chápaniu pojmu „príroda“, v zmysle
ktorého je postavenie človeka vo vzťahu k životnému prostrediu či prírode nadraďované nad iné
zložky či súčasti.10 Dovolím si však naznačiť, že v tomto prípade môžeme nájsť konotácie rovnako
pre pojem krajina, ako aj pojem príroda.
V prípade definície pojmu „krajina“ je to však ešte náročnejšie. Keďže, ako je uvedené vyššie,
legálna definícia tohto pojmu nám v tomto prípade absentuje, je potrebné subsidiárne využitie
zmienenej definície. Vyvstáva tu preto pre nás otázka, do akej miery je možné túto legálnu definíciu
pojmu zo stavebného zákona aplikovať na účely zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa definície
uvedenej v stavebnom zákone. Vo vzťahu k územnému plánovaniu totiž predstavujú ustanovenia
zákona o ochrane prírody a krajiny osobitnú právnu úpravu. Zákon o ochrane prírody a krajiny však
na druhej strane nedefinuje ani to, čo konkrétne môžeme pod ochranou krajiny rozumieť. Hoci názov
zákona napovedá, že by mal – v akejsi „dichotómii“ upravovať inštitúty na úseku ochrany prírody
a ochrany krajiny osobitne, nie je tomu celkom tak. Zákonodarca v tomto predpise medzi „prírodou“ a
„krajinou“ takmer nerozlišuje, a používa spoločné inštitúty pre obidva prípady s tým, že ochrana
krajiny podľa tohto predpisu je na akomsi úzadí. Zákonodarca slovné spojenie „príroda a krajina“ vo
viacerých ustanoveniach zákona chápe nerozdielne a spojito ako jeden pojem s jednotným číslom
a ženským rodom. Zákonodarca ochranu krajiny v zmysle zákona zužuje a rozumie ju len ako
starostlivosť o jej vzhľad a využívanie, a nie ako starostlivosť o krajinu ako celok vo všetkých jej
aspektoch.11 Inak povedané, zákonodarstvo na tomto úseku nie je úplne vhodne precizované.
Takéto chápanie je však veľmi zužujúce, a môžeme si dovoliť povedať, že aj nešťastné. Ak
má územné plánovanie predstavovať efektívny nástroj a prostriedok tvorby krajiny, je potrebné, aby
sa jeho účinky vzťahovali na čo najširšie oblasti, a táto skutočnosť je bezpochýb, s väčšími či menšími
nedostatkami, aj v zmysle právnej úpravy stavebného zákona obsiahnutá. Na druhej strane je však
značným nedostatkom, že ochrana krajiny, ako jedného z výsledkov územného plánovania, nie je
v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny špecifikovaná, rovnako v ňom nie sú obsiahnuté ani jej
inštitúty, či potrebné nástroje.
Pred nami, rovnako ako aj pred zákonodarcom, teda vyvstáva otázka: je k dosiahnutiu
krajinotvorby ako jedného z prostriedkov ochrany krajiny, potrebné postupovať len v zmysle
stavebného zákona a zákon o ochrane prírody a krajiny teda predstavuje len základný právny predpis
na úseku všeobecnej ochrany, či osobitnej ochrany (ako sú druhová ochrana a územná ochrana), no
do krajinotvorby ako takej (a vo výsledku, samozrejme, aj ochrany krajiny ako takej) „nebude nič
hovoriť“?
§ 139a ods. 3 stavebného zákona
§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny
10 MÚČKOVÁ, B. – BALOG, B. – JENČO, J. – KIČA, M.: Zákon o ochrane prírody a krajiny. Komentár,
s. 32
11 Tamže, s. 33
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Celý konflikt medzi „krajinotvorbou“, tak ako existuje v súčasnosti, aj keď v obmedzenej miere
v zmysle stavebného zákona na jednej strane a zákona o ochrane prírody a krajiny na strane druhej
sa nám potom redukuje len na konflikt právnej regulácie územného plánovania a iných rozhodovacích
procesov na úseku výstavby s jednotlivými inštitútmi všeobecnej a osobitnej ochrany prírody a krajiny,
ako je napríklad územná ochrana, na ktorú sa zameriava tento príspevok.
Je však na zamyslenie, či by nebolo vhodnejším postupom sa zamerať nielen na čiastkové
problémy, ale na krajinotvorbu ako celok, ktorá predstavuje inštitút ochrany životného prostredia, kam
aj územná ochrana bez pochýb patrí.
ÚZEMNÁ OCHRANA A VZŤAH K ÚZEMNÉMU PLÁNOVANIU A KRAJIN
Ako je už vyššie niekoľkokrát zmienené, územná ochrana je v slovenskej právnej úprave
obsiahnutá v zákone o ochrany prírody a krajiny, ako v jednom z typov osobitnej ochrany prírody
a krajiny. Územná ochrana predstavuje akýsi základný typ ochrany prírody a krajiny v prípadoch, kedy
je všeobecná ochrana už nedostačujúca. Druhová ochrana rastlín a živočíchov sa spočiatku
považovala len za doplňujúcu formu dokonalejšej územnej ochrany.12
Zákonodarca k jej vymedzeniu pristúpil na základe dvoch základných spôsobov: jednak cez
vymedzenie konkrétnych druhov chránených území, a následne prostredníctvom vymedzenia
jednotlivých stupňov územnej ochrany, ktoré vyjadrujú úroveň a rozsah jednotlivých práv a povinností,
ktoré vyplývajú štátu, ako aj iným spravujúcim subjektom, rovnako tak aj bežným fyzickým osobám
a právnickým osobám pri územnej ochrane v tej-ktorej lokalite, podliehajúcej niektorému zo stupňov
územnej ochrany. V niektorých prípadoch však zákonodarca priamo pri konkrétnom druhu
chráneného územia uvádza aj špecifické práva a povinnosti, ktoré sa na nich priamo vzťahujú.
Osobitným prípadom sú návštevné poriadky národných parkov, ktoré vydáva miestne príslušný orgán
ochrany prírody (okresný úrad), v ktorého územnom obvode sa nachádza najväčšia časť národného
parku. Upraví v ňom najmä podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy
a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku a jeho ochranného pásma.13 Jedná sa teda
o podzákonný prameň práva, ktorý má svoj význam pre špecifikáciu práv a povinností, ktorých
dodržiavanie je na území konkrétneho národného parku nevyhnutné, vzhľadom na jeho prírodné, ako
aj urbanistické a ďalšie podmienky.
Z každého stupňa územnej ochrany vyplývajú v zmysle zákona rozdielne obmedzenia
a povinnosti, ktoré sa obsahovo dotýkajú územného plánovania a výstavby.
Prvý stupeň územnej ochrany môžeme považovať za všeobecný stupeň, ktorý platí
s výnimkami na celom území Slovenska. V zásade na ňom platí všeobecná ochrana prírody a krajiny
v zmysle zákona. Z tohto hľadiska je potrebné spomenúť všetky ciele, ku dosiahnutiu ktorých smeruje
práve všeobecná ochrana prírody a krajiny: všeobecná ochrana rastlín a živočíchov, priaznivý stav
druhu, priaznivý stav prírodného biotopu a priaznivý stav osobitne chránenej časti prírody a krajiny,
ochrana prírodných biotopov a mokradí, či ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov.14
V tomto prípade však zároveň vymedzuje nástroje, akými sa majú tieto ciele dosahovať.
V prvom rade sa jedná o preventívne a nápravné opatrenia orgánu ochrany prírody. V tomto
prípade sa jedná o inštitút vyjadrujúci princíp prevencie a predbežnej opatrnosti, na ktorých sú
postavené nielen samotná územná ochrana, ale aj právo životného prostredia ako celok.
Preventívne opatrenia sú v zákone o ochrane prírody a krajiny uvedené na dvoch miestach: jednak
v ustanovení § 4, ktoré sa vzťahuje na konkretizované činnosti na jednej strane, a na druhej strane
ustanovenie § 8, podľa ktorého sa postupuje v prípadoch, ak je potrebné obmedziť aktivitu, resp.
napraviť následky aktivity, ktorá je v zmysle zákona o ochrane prírody aktivity nedostatočne
definovaná, alebo sa na jej vykonávanie priamo nevyžaduje rozhodnutie príslušného správneho
orgánu v zmysle zákona. Zaujímavú argumentáciu v tejto súvislosti poskytol vo svojom rozsudku
Krajský súd v Žiline zo dňa 22. 5. 2012, sp. zn. 21S/95/2011: Ustanovenia všeobecnej ochrany
prírody a krajiny druhej časti zákona vytvárajú rámec ochrany osobitnej časti zákona o ochrane
prírody a krajiny a uplatňujú sa spoločne, čo je zrejmé aj z toho, že osobitná ochrana nie je zákonom
upravená komplexne, pričom tretia časť zákona č. 543/2002 Z. z. (§§ 11 - 53 zákona č. 543/2002
3

BURKOVSKÝ, J.: Ochrana prírody na Slovensku vo víre vývojových zmien. In Životné prostredie,
2006, č. 5, s. 250
13 § 20 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny
14 § 3-7 zákona o ochrane prírody a krajiny
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Z.z.), ktorá upravuje osobitnú ochranu prírody a krajiny, neobsahuje ustanovenia, na základe
ktorých by mohol orgán ochrany prírody preventívne obmedziť alebo zakázať činnosť, ktorou
môže byť ohrozený predmet ochrany chráneného územia, resp. chránené druhy, pričom súd
zdôrazňuje a poukazuje na to, že základným princípom pri ochrane prírody a krajiny, resp.
životného prostredia je základný princíp prevencie. Vzhľadom na to, že dôsledky poškodenia
prírody a krajiny, teda životného prostredia sú často nenapraviteľné, preto je nutné takýmto
poškodeniam prírody resp. celkovo životného prostredia predovšetkým predchádzať a to
práve aj zákazom, ktorý bol daný žalobcovi vo vzťahu k vykonávaniu jeho činnosti na chránenom
území.
Ustanovenie § 4 stanovuje preventívne opatrenia v týchto prípadoch: Každý je pri vykonávaní
činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy,
povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a
ničeniu. Ak činnosť uvedená v odseku 1 vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov
alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny
orgán ochrany prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo
zakáže.15 V tomto prípade sa teda v prvom rade predpokladá aktivita zo strany samotného
spravovaného subjektu – či už fyzickej osoby, alebo právnickej osoby, a v prípade jej neexistencie,
alebo nedostatočnej efektivity a účinnosti je možný a predpokladaný zásah orgánu štátnej správy.
Vzhľadom na veľmi široký okruh upravovaných spoločenských vzťahov zákonodarca nemohol
pri tvorbe tohto zákona myslieť na všetky činnosti s potenciálne nepriaznivým vplyvom na prírodu
a krajinu, a preto bolo do zákona zavedené ustanovenie § 8, ktoré má umožniť štátnym orgánom
ochrany prírody a krajiny regulovať aj tie činnosti, vykonávanie ktorých nie je týmto zákonom osobitne
upravované, avšak ohrozuje prírodu a krajinu.16 Spôsoby, akým tom môže príslušný správny orgán
vykonať, sa jedná o: po predchádzajúcom upozornení, obmedzenie alebo zakázanie až do
odstránenia nedostatkov činnosti, ktorej následkom hrozí poškodenie alebo ničenie prírody a krajiny,
alebo činnosť, ktorá takéto poškodenie alebo ničenie spôsobila.17
Rovnako sa môže jednať aj o situácie, kedy určitý subjekt vykonáva činnosti, na ktorých
vykonávanie nie je potrebné rozhodnutie v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, avšak
poškodzuje alebo ničí prírodu alebo krajinu, správny orgán nariadi, aby v určenej lehote odstránil
škodlivé následky tejto činnosti, a určí podmienky na jej ďalšie vykonávanie. Ak škodlivé následky
nebudú v určenej lehote odstránené, môže ich odstrániť orgán ochrany prírody na náklady
povinného.18 Zvláštnou osobitosťou tohto typu rozhodnutia je lehota na vykonanie opatrení uložených
v rozhodnutí.
V ďalšom ustanovení sa uvádza, že vecne a miestne príslušný správny orgán obmedzí alebo
zakáže činnosť tomu, kto nesplnil podmienky určené v rozhodnutí tohto orgánu, alebo tomu, kto
nesplnil povinnosti uložené v ním vydanom rozhodnutí podľa odseku 2. Rovnako obmedzí alebo
zakáže činnosť tomu, kto vykonáva činnosť vyžadujúcu súhlas orgánu ochrany prírody podľa tretej
alebo štvrtej časti tohto zákona bez tohto súhlasu alebo vykonáva činnosť napriek zákazu podľa tohto
zákona. Ak uvedenou činnosťou vznikli škodlivé následky na prírode a krajine, ktoré povinný v určenej
lehote neodstráni, môže to urobiť orgán ochrany prírody na náklady povinného.19 Zmyslom
ustanovenia tohto, tretieho, odseku je rozšíriť predmet úpravy ustanovenia § 8 aj nad záležitosti späté
so všeobecnou ochranou prírody a krajiny.
V obidvoch prípadoch sa z procesného hľadiska jedná o rozhodnutia vydané v zmysle § 46
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
keďže v ustanovení § 8 ods. 1 predmetného predpisu sa jedná o uplatnenie princípu prevencie,
rozhodnutiu vo veci by malo predchádzať upozornenie. Na vydanie upozornenia sa vzťahujú

§ 4 ods. 1 a 2 zákona o ochrane prírody a krajiny
MÚČKOVÁ, B. – BALOG, B. – JENČO, J. – KIČA, M.: Zákon o ochrane prírody a krajiny. Komentár,
s. 84
17 § 8 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny
18 § 8 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny
19 § 8 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny
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ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. v rozsahu
vyplývajúcom z § 3 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.20
Špecifikom uvedených rozhodnutí v rámci inštitútu preventívnych a nápravných opatrení je
skutočnosť, že sú priam absolútne všeobecne formulované. Z toho logicky vyplýva, že ich bude
možné využiť aj v prípadoch, kedy sa bude jednať o problémy súvisiace so vzťahom územného
plánovania a územnej ochrany. Ako sa k tomu vyjadril aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vo
svojom rozsudku zo dňa 27. 4. 2016, sp. zn. 5Sžo/45/2014 : Základným princípom pri ochrane
prírody a krajiny, resp. životného prostredia je základný princíp prevencie, pretože dôsledky
poškodenia prírody a krajiny, teda životného prostredia sú často nezvratné, nenapraviteľné,
preto je nutné takýmto poškodeniam predovšetkým predchádzať, pričom jedným zo spôsobov
akým to možno zabezpečiť, je práve rozhodnutie o zákaze vykonávania činností, ktorý bol
daný žalobcovi vo vzťahu k jeho plánovanej činnosti na chránenom území. Najväčším
nedostatkom predmetných rozhodnutí je však na druhej strane práve spomínaná všeobecnosť,
nakoľko je síce možné predmetné ustanovenia aplikovať na mnohé situácie, existuje tu značné riziko,
že by mohlo vo výsledku ísť o nezákonné rozhodnutie, ktoré by sa argumentačne nedostatočne
„opieralo“ o zákonnú úpravu.
Na druhej strane, inou významnou a dôležitou funkciou orgánov ochrany prírody je vydávanie
záväzných stanovísk k určitým rozhodnutiam, resp. iným finálnym formám činnosti verejnej správy.
Jedná sa o situácie, kedy ide o správne konanie, resp. iný rozhodovací proces v zmysle osobitného
predpisu, ktorý sa však z hľadiska predmetu stretáva s predmetom ochrany podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny. Orgán ochrany prírody zároveň vydáva k takémuto konaniu, či rozhodovaciemu
procesu, záväzné stanovisko, ktorého obsah je pre správny orgán (resp. orgán verejnej správy, ktorý
vykonáva rozhodovací proces) záväzný. Právna úprava kladie na ochranu záujmov prírody a krajiny
v osobitných konaniach taký dôraz, že v ustanovení § 103 ods. 4 (pozn. v súčasnosti, v zmysle
platného a účinného znenia je to ustanovenie § 103 ods. 5) zákona dokonca určuje, že osobitné štátne
orgány, ktoré vedú konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môžu
o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako im bolo doručené vyjadrenie štátneho orgánu ochrany prírody
a krajiny podľa tohto zákona.21
Z hľadiska významu na úseku územného plánovania spomína explicitne zákon o ochrane
prírody a krajiny dve oblasti, kedy vydáva orgán ochrany prírody záväzné stanovisko: je to schválenie
alebo zmena územnoplánovacej dokumentácie a vydanie územného rozhodnutia.22 Na úseku
výstavby (najmä samotného stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona sem môžeme zaradiť
ešte niekoľko druhov rozhodovacích procesov, tie však už idú nad obsah pojmu územného
plánovania. Z rozhodovacích procesov, v ktorých vystupuje orgán ochrany prírody ako dotknutý
orgán, je vo väčšine prípadov potrebné, aby vydal záväzné stanovisko, a to sa vzťahuje aj na dva
vyššie zmienené prípady. Výnimka z viazanosti sa týka iba činností vykonávaní pre potreby obrany
štátu vo vojenských obvodoch, resp. v prípade územných rozhodnutí aj mimo nich, v prípadoch, keď
sa jedná o nehnuteľnosti, ktoré spravuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky alebo právnická
osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.
Práve prostredníctvom záväzných stanovísk, rovnako ako aj iných vyjadrení a stanovísk má
orgán ochrany prírody možnosť a zároveň povinnosť vyjadriť svoje stanovisko k plánovaným
rozhodovacím procesom, v našom prípade v rámci územného plánovania – či už sa jedná o prípravu
územnoplánovacej dokumentácie, alebo vydávanie územných rozhodnutí. V tomto prípade musí
zohľadňovať obmedzenia, no aj ďalšie špecifické práva a povinnosti, ktoré či už štátu, alebo ďalším
verejnoprávnym spravujúcim subjektom, rovnako ako aj spravovaným subjektom na tomto úseku
vznikajú a vyplývajú. Jedná sa tu nielen o posudzovanie týchto práv a povinností vyplývajúcich zo
všeobecnej ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona, ale rovnakým spôsobom sa to vzťahuje aj na
jednotlivé osobitné druhy ochrany, či už územnú ochranu, alebo druhovú ochranu, rovnakým
spôsobom sa to vzťahuje aj na ďalšie regulácie v zmysle zákona.

MÚČKOVÁ, B. – BALOG, B. – JENČO, J. – KIČA, M.: Zákon o ochrane prírody a krajiny. Komentár,
s. 85
21 MÚČKOVÁ, B. – BALOG, B. – JENČO, J. – KIČA, M.: Zákon o ochrane prírody a krajiny. Komentár,
s. 91
22 § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ochrane prírody a krajiny
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Práve vďaka tejto záväznosti má týmto spôsobom má orgán ochrany prírody najväčšiu
možnosť zasiahnuť do prebiehajúcich rozhodovacích procesov, a to dokonca takým spôsobom, ktorý
by úplne zabránil prijatiu územného plánu, resp. vydaniu územného rozhodnutia v prípade, ak by
mohlo na jeho základe dôjsť k závažnému ohrozeniu alebo poškodeniu ochrany životného prostredia
– v zmysle zákonnej ochrany prírody a krajiny. Význam tejto právomoci si môžeme uvedomiť, ak
zoberieme do úvahy, že súčasťou verejnej správy, do ktorej kompetencie spadá aj územné
plánovanie, sú najmä subjekty samosprávy. Je preto potrebné a vhodné, že súčasná právna úprava
zveruje posudzovanie dodržiavania územnej ochrany práve do rúk orgánov ochrany prírody, ako
dotknutých orgánov, prostredníctvom vydávania ich záväzných stanovísk.
Spomenuté právne nástroje, ako uvedené preventívne a nápravné opatrenia, rovnako ako aj
vydávanie záväzných stanovísk sa vzťahujú samozrejme, aj na ďalšie, vyššie stupne územnej
ochrany a na dohliadanie dodržovania práv a povinností z nich zo zákona vyplývajúcich.
KRAJINOTVORBA A KRAJINNÉ PLÁNOVANIE AKO NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
Ako je uvedené vyššie v texte tohto príspevku, medzi problematikou územného plánovania
a územnou ochranou existuje veľké množstvo oblastí, kde sa ich právne úpravy dotýkajú. Vychádza
to už zo zrejmého dôvodu, že územná ochrana, predstavovaná vo forme určitej diferenciácie územia
štátu s ohľadom na potrebu ochrany a krajiny na tom-ktorom mieste, nie je nijakým spôsobom
dosiahnuteľná bez toho, aby sa dosahovali už spomínané ciele územného plánovania 23, ktoré
smerujú v prvom rade k ochrane životného prostredia.
Krajinotvorba predstavuje aktívne pôsobenie človeka na formovanie vidieckeho životného
prostredia, avšak nie je možné stotožňovať úlohy krajinotvorby s územným plánovaním, pretože
krajinotvorba je jedným z jeho cieľov. Tiež je však potrebné uviesť, že krajinotvorba predstavuje
predmet výskumu viacerých vedných odborov, na druhej strane z hľadiska právnej úpravy sa nejedná
o legálny pojem, aj keď z hľadiska cieľov, ako aj stanovených úloh územného plánovania je možné ju
aspoň teoreticky rozpracovať.
Je to spôsobené skutočnosťou, že krajinotvorba ako taká nemá v slovenskej legislatíve
dodnes miesto. Aby tomu tak bolo, muselo by sa jednať o plánovaciu činnosť, ktorá by sa svojimi
cieľmi, rovnako však aj použitými prostriedkami a vymedzenými úlohami venovala len krajinotvorbe,
pričom by bola obsahovo oddelená od tej časti územného plánovania, ktorej cieľom je urbanistika. Vo
svojej podstate by sa jednalo o zavedenie akéhosi duálneho systému, ktorý by od seba oddeľoval
ciele krajinotvorby a urbanistiky. V tomto prípade sa však jedná o pomerne odvážne tvrdenie, keďže
pojem urbanistika sa nielen v laickej, ale čiastočne aj odbornej verejnosti stotožnil s legálnym pojmom
územné plánovanie a je otázne, či je vôbec možné urbanistiku „zúžiť“ na tú časť cieľov územného
plánovania, ktoré bezprostredne súvisia s výstavbou a vylúčiť z nej zásahy do tvorby a zmeny krajiny
ako širšieho, najmä prírodného prostredia.
Určitý pokus o vymedzenie samostatného plánovacieho rozhodovacieho procesu na úseku
krajinotvorby na Slovensku prebiehal už dávnejšie, v snahe prijať samostatný predpis na úseku
krajinného plánovania, to sa však nepodarilo. Krajinné plánovanie preto naďalej „prežíva“ nepriamo
v ustanoveniach stavebného zákona na úseku územného plánovania, ako teoretický koncept,
v zásade však nie vyjadrený v osobitných ustanoveniach zákona. Rovnako je to aj v prípade názorov
odborníkov, kedy neraz zaznievajú: Ako urbanistka – územná plánovačka sa úprimne priznám, že po
toľkých rokoch projektovej i riadiacej práce už asi viem, čo je územné plánovanie, no iba nejasne
tuším, čo je krajinné plánovanie. Hovorím to s plnou vážnosťou a napriek tomu alebo preto, že
práve cez moje ruky prešli všetky výskumné a metodické práce krajinného (krajinno-ekologického)
plánovania i overovanie týchto metodík, ktoré obstarávalo MŽP SR v rokoch 1998 – 2002. Už vtedy
som nadriadeným tvrdila, že krajinného plánovania by sa mala zhostiť sekcia ochrany prírody a
krajiny.24
Na tejto veci sa dlhé roky nič nezmenilo. Azda jediná výrazná zmena na tomto úseku nastala
na základe novely stavebného zákona zákonom č. 237/2000 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
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50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý do stavebného zákona pridal okrem
mnohých iných ustanovení aj súčasný § 139a s pojmami územného plánovania, ktorý pridal do
územného plánovania tzv. krajinno-ekologický plán. Zákon jeho vypracovanie vymedzuje ako
komplexný proces vzájomného zosúlaďovania priestorových požiadaviek hospodárskych a iných
činností človeka s krajinno-ekologickými podmienkami, ktoré vyplývajú zo štruktúry krajiny. Ekologicky
optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia súčasne zabezpečuje vyhovujúcu
ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny, ochranu a racionálne využívanie prírody, biodiverzity
a prírodných zdrojov, tvorbu a ochranu územného systému ekologickej stability a bezprostredného
životného prostredia človeka. Štruktúra krajiny a jej prvky sa prejavujú ako limity, obmedzenia alebo
podporujúce faktory požadovaných činností v danom území.25 Pri krajinno-ekologickom pláne je však
potrebné poukázať na skutočnosť, že sa v jeho prípade jedná o využitie v rámci prieskumov
a rozborov pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie.26 Nijako však v tomto prípade
nemôžeme tvrdiť, že príprava krajinno-ekologického plánu predstavuje či už nejakú alternatívu voči
územnoplánovacej činnosti, alebo aspoň jej určitý predpoklad, alebo rozhodovací proces, ktorý by sa
nejakým spôsobom vyčleňoval zo samotného územného plánovania.
Avšak o tejto „neexistencii“ krajinného plánovania nie je presvedčená celá odborná verejnosť.
Mnohé názory odborníkov smerujú k tomu, že základné ciele, ako aj prostriedky a úlohy krajinného
plánovania sú vymedzené v zákonných ustanoveniach stavebného zákona o územnom plánovaní.27
Je to však skôr záležitosťou interpretácie a z hľadiska pohľadu pozemkového práva a stavebného
práva môžeme uviesť, že na to, aby sme mohli hovoriť o krajinnom plánovaní ako inštitúte platnej
a účinnej právnej úpravy, sú jeho viac-menej „náznaky“ v stavebnom zákone dodnes hlboko
nedostatočné.
Nejasné (a stále len perspektívne) miesto krajinného plánovania v právnom poriadku
Slovenskej republiky je do značnej miery poznačené skutočnosťou, že chýba vymedzenie jeho
postavenia z hľadiska vecnej pôsobnosti orgánov verejnej správy, ktoré ho majú mať na starosti.
Vychádza to z toho, že už samotné územné plánovanie sa profiluje ako inštitút práva životného
prostredia, ktoré má však viacero vecných súvislostí a hlavne viazanosť so stavebným poriadkom
a právnou úpravou výstavby ako takou. V prípade existujúceho – a v budúcnosti potenciálne ešte
omnoho výraznejšieho – krajinného plánovania by však už viazanosť na ochranu životného prostredia
nebolo možné prehliadať. Na druhej strane by ho však bolo sotva možné vecne oddeliť od územného
plánovania v užšom slova zmysle, teda bez tej časti, ktorá by spadala pod krajinné plánovanie.
Ako by to však vo výsledku malo vyzerať? Spôsobov, akými je možné krajinné plánovanie
realizovať, je samozrejme viacero. Od tej najzákladnejšej formy, ktorú predstavuje súčasná právna
úprava prípravy a využívania krajinno-ekologického plánu, cez osobitný rozhodovací proces upravený
v stavebnom zákone, až po osobitný právny predpis, ktorý by krajinné plánovanie osobitne upravoval.
Ďalší text tohto príspevku sa zameriava na tretiu spomenutú alternatívu, ku ktorej sa prikláňam,
a ktorá zároveň môže predstavovať aj riešenie pre vzťah územného plánovania a územnej ochrany,
a to vo forme poukázania na jednotlivé prínosy, ktoré by jej prijatie spôsobilo, rovnako však na možné
nedostatky, ktoré by so sebou priniesla.
Ak by krajinné plánovanie predstavovalo (najmä od územného plánovania) samostatný
rozhodovací proces, a to nielen z hľadiska právnej úpravy, v nej stanovených cieľov, úloh, právomocí
a postavenia orgánov verejnej správy, no najmä samostatného financovania, vytváralo by to oveľa
lepšie predpoklady na posúdenie všetkých predpokladov krajinotvorby, vrátane zachovania
zákonných podmienok územnej ochrany. Jednak z dôvodu väčšieho rozsahu časových, odborných
i personálnych predpokladov, ako aj nezávislosti (samostatnosť konaní, v prípade, ak by sa jednalo
o rozdielne orgány verejnej správy, ktoré by ich mali na starosti, tak by sa tento aspekt ešte väčšmi
zvýraznil).
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Krajinné plánovanie by oveľa väčšmi mohlo smerovať ku krajinotvorbe ako predmetu
verejného záujmu, ktorého cieľom nie je len samotná ľudská činnosť. Ciele a záujmy krajinotvorby
a urbanistiky, tak, ako sú definované na začiatku tohto príspevku, totiž môžu byť navzájom
kontradiktórne, hoci sú obidva vo verejnom záujme. Inak povedané, určitý druh výstavby môže
vyhovovať z hľadiska urbanistiky, môže byť však neprijateľný z hľadiska krajinotvorby, ktorá by
v takýchto prípadoch mala mať prednosť. Preto by nielen legislatívne, ale aj praktické oddelenie
krajinného plánovania bolo bezpochyby prínosom.
Väčšie osamostatnenie krajinného plánovania by vo výsledku spôsobilo aj skutočne účinnú
a efektívnu ochranu krajiny, ktorá je síce obsiahnutá v názve zákona o ochrane prírody a krajiny,
avšak v podstate v ňom sa predmetné ustanovenia nenachádzajú. Naopak, jej „osamostatnenie“ vo
forme krajinného plánovania by umožnilo pristupovať k ochrane krajiny a krajinotvorbe jednotným
spôsobom, kde by ochrana prírody v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny mala subsidiárny
charakter a vo forme územného plánovania bola by bola realizovaná len pri dosahovaní cieľov
urbanistiky.
V tomto prípade však existuje aj pomerne veľa dôvodov, prečo sa tieto opatrenia môžu
kritizovať. V prvom rade sa jedná o to, že zavedenie krajinného plánovania ako samostatného
rozhodovacieho procesu by jednak predstavovalo zvýšené náklady či už pre štátny rozpočet, alebo
subjekty územnej samosprávy (samozrejme v závislosti od toho, ktorý spravujúci subjekt by mal
v tomto prípade pôsobnosť).
Snáď najsilnejším argumentom proti zavedeniu samostatného krajinného plánovania je však
skutočnosť, že tento nový osobitný rozhodovací proces by skomplikoval rýchlosť všetkých ostatných
procesov, a to či už územného plánovania, ale aj následných územných konaní a stavebných konaní,
ktoré už dnes predstavujú dlhý časový úsek a v niektorých prípadoch môžu spôsobovať vážne
komplikácie pre výstavbu.
Aké je teda správne východisko, akým spôsobom by malo byť krajinné plánovanie
inkorporované do slovenského právneho poriadku, resp. či sú vôbec nejaké zmeny potrebné, to je
vecou ešte mnohých diskusií, ktoré nás čakajú. V tomto príspevku žiaľ nie je priestor pre dostatočnú
argumentáciu v prospech alebo proti jednotlivým možným alternatívam. Pokúsil som sa však v ňom
poukázať na možné výhody, ako aj nevýhody modelu, ktorý považujem za najefektívnejší, hoci aj
najnákladnejší. Avšak čo je podstatné, má potenciál zabezpečiť naozaj efektívnu ochranu krajiny na
úrovni krajinného plánovania a tak brať do úvahy aj v praktickej realizácii všetky aspekty územnej
ochrany, ktorá bude predstavovať v blízkej dobe veľké výzvy pre všetky zainteresované subjekty na
Slovensku, jednak v snahe napĺňať medzinárodné záväzky, rovnako aj v snahe dosiahnuť čo
najväčšie úspechy pri ochrane, ako aj tvorbe životného prostredia na úseku územnej ochrany prírody
a krajiny.
ZÁVER
Cieľom tohto príspevku bolo poukázať na vzťah medzi územným plánovaním a územnou
ochranou. Príspevok ako taký má však väčšmi význam de lege ferenda – už na svojom začiatku
rozoberá vzťah medzi územným plánovaním a územnou ochranou, poukázaním na význam ochrany
krajiny, ktorý je v tomto prípade kľúčový. Tiež kladie dôraz na samotný pojem krajina, jeho legislatívne
vymedzenie, ako aj ochranu krajiny podľa slovenskej právnej úpravy.
V ďalšej časti sa už zameriava na územnú ochranu a jej dosahy na územné plánovanie
a výstavbu v zmysle súčasnej právnej úpravy.
Posledná časť príspevku už predstavuje návrh toho, ako by bolo možné v slovenskom
právnom systéme aplikovať dostatočne efektívne opatrenia na ochranu krajiny, prostredníctvom
zavedenia osobitného rozhodovacieho procesu na úseku krajinného plánovania, čím by bolo možné
dosiahnuť optimálny stav územnej ochrany.
V každom prípade, príspevok sa nesnaží predmetnú tému absolútne vyčerpať, preto ani
nezachádza do detailov prípadnej realizácie. Väčšmi sa snaží byť ozajstným príspevkom do
spoločenskej diskusie na túto tému, ktorej význam bude časom len narastať.
5

Použitá literatúra:
BAKALÁR, T. - SZABOVÁ, T.: Ekológia a environmentalistika. 1. vyd., Košice: F BERG TU Košice,
2010. 88 s. ISBN 978-80-5530-415-1

178

BURKOVSKÝ, J.: Ochrana prírody na Slovensku vo víre vývojových zmien. In Životné prostredie,
2006, č. 5, 247-253.
DOBRUCKÁ, A., JAKUŠOVÁ, M.: Krajinné plánovanie a územné plánovanie – spojenci či rivali? In
Urbanita
a
UzemnePlany.sk
[online],
03.
01.
2012,
dostupné
na:
http://www.uzemneplany.sk/clanok/krajinne-planovanie-a-uzemne-planovanie-spojenci-ci-rivali (cit.
26.07.2020)
MÚČKOVÁ, B. – BALOG, B. – JENČO, J. – KIČA, M. Zákon o ochrane prírody a krajiny. Komentár.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, 808 s. ISBN 978-80-8168-817-1
PETKOVÁ, O. – STYKOVÁ, D. – KOVAČIK, P.: Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Komentár. [Systém Nové ASPI].
(cit. 26.07.2020). Identifikačné číslo ASPI: KO71_1967SK. Dostupné v Systéme Nové ASPI.
ŠKROBÁK, J.: Rozhodovacie procesy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku
a vyvlastňovania. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné: osobitná časť: 2. aktual. vyd.
Šamorín: Heuréka, 2018. s. 67-135. ISBN 978-80-8173-049-8
ŠTEFANOVIČ, M.: Krajinotvorba v procese územného plánovania. In ŠTEFANOVIČ, M. KOŠIČIAROVÁ, S. - PIRČ, J.: Právo životného prostredia, Bratislava: Iura Edition, 2001. s. 105-116.
ISBN 80-89047-11-4
Právne predpisy:
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (stavebný zákon)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zákon o ochrane prírody a krajiny)
Súdne rozhodnutia:
Rozsudok Krajského súdu v Žiline zo dňa 22. 5. 2012, sp. zn. 21S/95/2011
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo svojom rozsudku zo dňa 27. 4. 2016, sp. zn.
5Sžo/45/2014
Kontaktné údaje:
Mgr. Ľudovít Máčaj
ludovit.macaj@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Katedra správneho a environmentálneho práva
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava
Slovensko

179

ŠTÁTNA SPRÁVA NA ÚSEKU POZEMKOVÝCH ÚPRAV1
Maroš Pavlovič
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: Based on the reform of the state administration, resulting from the ESO government
program, in 2013 district offices were established, into which a specialized state administration was
integrated. This change in the structure of the state administration has resulted in a general discussion
that has not subsided even after almost seven years. From the point of view of the administration in
the land section, the previously specialized land offices were transformed into land and forest
departments within the district office. The paper is an attempt to compare different aspects of state
administration in the land section before and after the ESO reform.
Abstrakt: Na základe reformy štátnej správy, vyplývajúcej z vládneho programu ESO, v roku 2013
vznikli okresné úrady, do ktorých bola integrovaná špecializovaná štátna správa. Táto zmena
v štruktúre štátnej správy vyústila do všeobecnej diskusie, ktorá neutícha ani po takmer siedmich
rokoch. Z pohľadu správy na úseku pozemkových úprav sa dovtedajšie špecializované pozemkové
úrady transformovali na pozemkové a lesné odbory v rámci okresného úradu. Príspevok je pokusom
o komparáciu rôznych aspektov štátnej správy na pozemkovom úseku pred a po reforme ESO.
Key words: land, district office, land office, land consolidation, state administration.
Kľúčové slová: pozemok, okresný úrad, pozemkový úrad, pozemkové úpravy, štátna správa.
ÚVOD
Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky prechádzala štátna správa turbulentným vývojom.
Posledná reforma, známa ako reforma ESO, priniesla zásadnú zmenu paradigmy fungovania štátnej
správy. Dovtedy ústredné orgány štátnej správy (v našom prípade Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vplývali veľmi aktívne na miestne orgány štátnej správy so
špeciálnou pôsobnosťou (v našom prípade krajské, resp. obvodné pozemkové úrady). Reforma ESO
však priniesla zmenu vo vzťahu k riadeniu miestnej štátnej správy. Parciálne, podľa jednotlivých
ústredných orgánov štátnej správy prerozdelenú časť špecializovanej miestnej štátnej správy,
transformáciou na odbory zaradila pod okresné úrady, z ktorých sa stali preddavkové organizácie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Hoc súčasná legislatíva priznáva postavenie ústredného
orgánu štátnej správy pôvodným ústredným orgánom štátnej správy, ich právomoci sú zúžené
(napríklad v personálnych otázkach a zodpovednosti za výkon štátnej správy na danom úseku).
V našom prípade Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej ako
MPRV SR) riadi pozemkové a lesné odbory a pozemkové referáty odborov opravných prostriedkov
iba metodicky.
Názory na takéto oklieštenie kompetencií ústredných orgánov štátnej správy sa rôznia,
na jednej strane istá forma koncentrácie do rámca okresných úradov prináša zefektívnenie výkonu
miestnej štátnej správy, na strane druhej predstavuje riziko vo vzťahu k nadmernému vplyvu jedného
ministerstva na chod jednotlivých vysoko špecializovaných odborov, a to napríklad prostredníctvom
vplyvu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy ministerstva na výberové konania jednotlivých
vedúcich odborov. Ak by sme sa však na problém zamerali z opačného konca, tak kroky, ktoré by
viedli k dekoncentrácii z rámca okresných úradov, prípadne by viedli k opätovnému vytvoreniu
1

Tento príspevok vznikol ako súčasť riešenia grantového projektu Agentúry na podporu výskumu
a vývoja č. APVV-19-0494 pod názvom „Efektívne pozemkové úpravy“.
1
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špecializovaných orgánov miestnej štátnej správy, by na jednej strane mohli byť považované za
skvalitnenie fungovania, zvýšenie miery odbornosti a riadenia odboru, no na strane druhej by mohli
napríklad skomplikovať prístup občana k právu na dobrú správu reprezentovanému ideou reformy
ESO – Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa.
S poľutovaním musíme hneď v úvode konštatovať, že článok neprináša jednoznačné závery
o tom, ktorý z vyššie načrtnutých modelov je správny. Na pozadí vývoja štátnej správy na úseku
pozemkových úprav sa však zamýšľame nad tým, či práve neustály pomyselný zápas medzi
koncentráciou a dekoncentráciou vo verejnej správe nie je samotným cieľom.
VÝVOJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU POZEMKOVÝCH ÚPRAV
Prijatím zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách z 12. júla
1991 (ďalej ako „zákon o pozemkových úpravách“) sa zriadili pozemkové úrady. Pozemkové úrady
boli upravené v druhej časti zákona o pozemkových úpravách v § 32 a v § 33. Zriadenie pozemkových
úradov malo byť dočasné a ich prioritnou úlohou bolo vykonávanie pozemkových úprav. Základné
zložky organizačnej štruktúry predstavovali dve sekcie: poľnohospodársku a lesnú. Vytvorenie takejto
organizačnej štruktúry bolo vzhľadom na odlišnosti v druhu jednotlivých pozemkov a najmä vzhľadom
na odlišnosti týkajúce sa spôsobu hospodárenia na týchto pozemkoch logické. Zákonodarca
v osobitnej časti dôvodovej správy k zákonu uvádza: „Navrhnutá koncepcia organizácie pozemkových
úradov je prechodná. Po zvládnutí jednorazového rozsiahleho programu pozemkových úprav
z dôvodu uvedeného v § 2 písm. a)2, odpadnú dôvody pre organizovanie tejto agendy mimo
všeobecnej sústavy miestnej správy. Nateraz sa odporúča zriadiť týmto zákonom samostatné orgány
štátnej správy na úrovni okresu mimo sústavu všeobecnej miestnej štátnej správy s komplexnou
pôsobnosťou tak v oblasti poľnohospodárskeho i lesného majetku. V súlade so zákonom FZ3 prijať
preň názov „pozemkový úrad“. Pozemkový úrad bude mať dve sekcie (poľnohospodársku a lesnú),
pričom štátnu správu budú riadiť príslušné ministerstvá (MPVž SR 4, MLVH SR5) a prednostu
pozemkového úradu bude menovať vláda SR.“6 Je potrebné uviesť, že kompetencia vo vzťahu
k menovaniu prednostu pozemkového úradu vo vyhlásenom znení zákona prešla z vládou
navrhovanej vlády SR na ministra poľnohospodárstva a výživy SR. Úloha pozemkového úradu bola
významná, napríklad v zmysle § 7 zákona o pozemkových úpravách mohol pozemkový úrad nariadiť
pozemkové úpravy a nariadiť konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie).
V prípravnom konaní pozemkový úrad vykonával potrebné zisťovanie, prerokúval dôvody
a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou, v rokovaní s orgánom geodézie a kartografie
prerokúval potreby úprav, obnovy a revízií operátov evidencie nehnuteľnosti či obstarával odborné
posudky. V konaní o pozemkových úpravách podľa § 9 pozemkový úrad začal v obvode
pozemkových úprav práce na oceňovaní pozemkov, začal vyhotovovať zoznam vlastníkov
a užívateľov pozemkov, obstarávať ďalšie potrebné úvodné podklady a preberať písomnosti
predložené oprávnenými osobami. V rámci prípravných prác zohrávalo dôležitú úlohu zostavenie
registra pôvodného stavu podľa § 9 ods. 3, ktorého obsahom bolo ocenenie jednotlivých pozemkov,
zoznam ich vlastníkov a geodetické a popisné údaje. Register pôvodného stavu sa v zmysle § 10
zverejňoval na 15 dní a doručoval sa združeniu účastníkov, s ktorým následne musel pozemkový úrad
tento register prerokovať. Ako posledný príklad významnej úlohy pozemkového úradu uvedieme aj
oprávnenie pozemkového úradu pri výbere náhradných pozemkov. Táto kompetencia bola však
limitovaná úlohou prihliadať na špecifické okolnosti uvedené v § 11 ods. 2 písm. a) až e). Rovnako
významné postavenie mal pozemkový úrad aj v ďalších fázach konania. Na krátkom výpočte je vidieť,
že úloha pozemkového úradu bola najmä iniciačná, administratívna, moderačná, kontrolná
a v neposlednom rade aj rozhodovacia. Na základe demonštratívneho výpočtu úloh pozemkového
2

Pozn.: §2 písm. a) zákona o pozemkových úpravách: „Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu
vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.“
3 Pozn.: FZ = federálneho zhromaždenia
4 Pozn.: MPVž SR = Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky
5 Pozn.: MLVH SR = Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky
6 In.: Slovenská národná rada (1990 – 1992), parlamentná tlač 143 – Vládny návrh zákona Slovenskej
národnej rady o vykonávaní pozemkových úprav a o niektorých ďalších opatreniach na obnovenie
výkonu a usporiadanie pozemkového vlastníctva (zákon o pozemkových úpravách).
2

181

úradu je možné vyvodiť záver, že ich spĺňanie si vyžadovalo pomerne široký a najmä kvalifikovaný
personálny substrát. Sme presvedčení, že aj táto zložitosť administratívnoprávnych vzťahov
vznikajúcich medzi pozemkovým úradom a vlastníkmi, respektíve užívateľmi pozemkov
predstavovala jeden z motívov pre zriadenie osobitného špecializovaného orgánu štátnej správy
reprezentovaného pozemkovým úradom. Výkon tohto úradu však bol limitovaný vykonaním
pozemkových úprav v rozsiahlom a cieľavedomom programe vyjadrenom v ustanovení § 2 písm. a)
zákona o pozemkových úpravách.
Prvá centralizácia miestnej štátnej správy na úseku pozemkových úprav – vznik
okresných a krajských úradov
Prvý zásah do legislatívneho ukotvenia pozemkových úradov, tak ako boli definované
zákonom o pozemkových úpravách z 12. júla 1991, sa udial prijatím zákona č. 222/1996 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Článkom XIV bod 4.
tohto zákona sa zo zákona o pozemkových úpravách vypúšťa ustanovenie § 33. Tomuto kroku
predchádzalo prijatie zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej
republiky, ktorým sa reformovalo územné usporiadanie Slovenskej republiky. Dovtedy 38 okresov sa
reorganizovalo na 79 okresov a 8 krajov. Z tohto nového administratívneho členenia Slovenskej
republiky sa vychádzalo aj pri reforme miestnej štátnej správy reprezentovanej vyššie spomenutým
zákonom č. 222/1996 Z. z., ktorý mal dosah aj na pozemkové úrady. Zo zákona o pozemkových
úpravách je vypustené ustanovenie, ktoré pozemkovým úradom priznávalo postavenie osobitnej
zložky MPVž SR a príslušnému ministrovi rušilo menovaciu kompetenciu. Zákon č. 222/1996 Z. z.
v čl. I § 12 písm. e) v dôsledku horizontálnej integrácie miestnej štátnej správy výslovne zrušuje
pozemkové úrady. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkoprávnych vzťahov
a iných vzťahov prešli z pozemkových úradov na novozriadené okresné úrady7. Z dôvodovej správy
vyplýva, že takáto reorganizácia miestnej štátnej správy z hľadiska vymedzenia kompetencií
krajských a okresných úradov vychádzala z uznesenia vlády SR č. 225 z 26. marca 1996.
Spolu s pozemkovým úradom zaniklo aj niekoľko ďalších špecializovaných úradov, ktoré boli
integrované pod okresné a krajské úrady. Rozsah a výhody centralizácie popisuje zákonodarca
v dôvodovej správe nasledovne: „Jedným z efektívnych riešení je, že z terajšieho počtu 448
prvostupňových a 128 druhostupňových orgánov miestnej štátnej správy, ktorých pôsobnosť bude
prislúchať krajským a okresným úradom, zostane na prvom stupni 79 úradov a na druhom stupni 8
úradov. Predpokladom na dosiahnutie vyššej efektívnosti bude spolupráca s predstaviteľmi miest
a obcí na získanie takých priestorov pre umiestnenie aparátu nových úradov, ktoré umožnia občanom
vybavovať si svoje záležitosti na jednom mieste.“8 Za prioritný cieľ si pri novom usporiadaní miestnej
štátnej správy kládol zákonodarca zvýšenie efektívnosti a zjednodušenie vybavovania záležitostí
právnických a fyzických osôb na úrovni miestnej štátnej správy.
Definitívny, avšak už iba formálny, respektíve legislatívno-technický zánik pozemkových
úradov nastal až o 5 rokov neskôr prijatím novely zákona o pozemkových úpravách, ktorá bola
vyhlásená ako zákon č. 256/2001 Z. z. Prioritný cieľ tejto novely sa týkal doriešenia právneho
postavenia Slovenského pozemkového fondu, precíznejšieho vymedzenia jeho kompetencií
vo vzťahu k správe a efektívnemu nakladaniu s nehnuteľnosťami štátu a s nehnuteľnosťami
neznámych, resp. nezistených vlastníkov. Vo vzťahu k pozemkovým úradom išlo výlučne o technickú
novelizáciu, ktorá zosúlaďovala pojmy s dovtedy prijatou právnou úpravou. V dôvodovej správe
zákonodarca uvádza: „Dôvodom navrhovaných zmien je vykonaná zmena v organizáciách
ústredných orgánov štátnej správy i v orgánoch geodézie a kartografie. Aktualizuje sa názov
ministerstva a dopĺňa sa prechodné a záverečné ustanovenie.“9 Tieto novelizácie zásadne nevplývali
2.1

Bližšie pozri: čl. I. §13 a nasledujúce zákona č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 4. júla 1996.
8 In.: Národná rada Slovenskej republiky (1994 – 1998), parlamentná tlač 427 – Vládny návrh zákona
Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
9 In: Národná rada Slovenskej republiky (1998 – 2002), parlamentná tlač 937 – Vládny návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
7

182

na zmenu kompetencií a úloh, ktoré pozemkový úrad, respektíve okresný úrad vo vzťahu
k pozemkovým úpravám vykonával.
2.2

Revízia prvej centralizácie miestnej štátnej správy na úseku pozemkových úprav –
obnovenie pozemkových úradov
Neefektívnosť prijatia zákona 222/1996 Z. z. vo vzťahu k správe na úseku pozemkových
úprav vyústila do opätovnej reformy štátnej správy, ktorej zhmotnením bolo prijatie zákona č.
518/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon o pozemkových úpravách a niektoré ďalšie zákony.
Zo zákona bol vypustený § 32 vrátane nadpisu, ktorý definoval úlohy a kompetencie okresného
úradu vo vzťahu k zákonu o pozemkových úpravách. Dôvodom vypustenia § 32 bolo začlenenie
jeho obsahu do § 5 zákona o pozemkových úpravách. Predmetným paragrafom boli zriadené
krajské pozemkové úrady a obvodné pozemkové úrady, čo zákonodarca odôvodnil nasledovne:
„Reforma miestnej štátnej správy v roku 1996 na úseku pozemkových úprav nepriniesla zvýšenie
funkčnosti výkonu štátnej správy na úseku pozemkových úprav ani v oblasti personalistiky
a financovania zákonom určených aktivít pozemkových úprav.“10 Z pohľadu pozemkových úradov
totiž reformou miestnej štátnej správy z roku 1996 neprichádzalo k zefektívneniu výkonu štátnej
správy na úseku pozemkových úprav, a to napríklad aj pre fakt, že z 38 pozemkových úradov
vzniklo 8 krajských odborov a 79 okresných odborov, ktorých agenda sa okrem pozemkovej
skladala aj z lesnej a z agendy ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Za najkritickejšie
z pohľadu reformy miestnej štátnej správy z roku 1996 zákonodarca označil zásahy smerom
k personálnej kompetencii dovtedajších okresných úradov. „Oklieštením odborného riadenia,
nastolením centrálnej mzdovej a personálnej politiky, nastolením finančnej závislosti prevádzky
dôležitých činností bývalých pozemkových úradov od neblahej finančnej situácie okresných
úradov, nesystémovým zlúčením agendy troch bývalých úradov štátnej správy (pozemkový úrad,
lesný úrad, referát ochrany pôdneho fondu) sa sťažilo riadenie a spomalili kľúčové činnosti odboru
na úseku pozemkových úprav.“11
Je potrebné zdôrazniť, že iniciatíva opätovného vzniku špecializovanej štátnej správy na
úseku pozemkových úprav vychádzala z uznesenia vlády SR č. 371 zo 14. mája 2003. Týmto
uznesením vláda SR schválila koncepciu usporiadania miestnej štátnej správy a odvetvovým
ministrom, v našom prípade ministrovi pôdohospodárstva, úlohy, ktoré boli koncepciou vytýčené.
Reforma na tomto úseku a opätovné zriadenie krajských, resp. obvodných pozemkových úradov
tak vychádzali z podrobného analytického materiálu, ktorý na vládu predkladal minister vnútra.12
Efektom tejto zmeny malo byť urýchlenie procesu usporiadania a evidovania vlastníckych vzťahov
k pôde s motiváciou zabezpečiť pozitívny vplyv na rozvoj trhu s pôdou, ktorý je dodnes oklieštený
výraznou rozdrobenosťou pozemkov, čím sa znemožňuje efektívny výkon práv vychádzajúci
z triády vlastníckych oprávnení. Prínosom tejto zmeny malo byť aj posilnenie princípu právnej
istoty, ktorý bol reprezentovaný jasným zadefinovaním zodpovednosti za výkon štátnej správy na
úseku pozemkových úprav a jasným zadefinovaním kompetencií pri potrebe dosahovania
nezávislosti správy pozemkových úprav. Potrebu dosahovania nezávislosti zákonodarca opiera
o prax v zahraničí: „Vo všetkých členských a čakateľských krajinách Európskej únie je z dôvodu
garantovania nezávislosti rozhodovania taká činnosť zahrnutá do špecializovanej štátnej
správy.“13 Prijatím zákona č. 518/2003 Z. z. sa vytvorila jasná a prehľadná štruktúru štátnej správy
na úseku pozemkových úprav vyjadrená v § 5 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách

In: Národná rada Slovenskej republiky (2002 – 2006), parlamentná tlač 354 – Vládny návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.
11 Tamtiež.
12 Bližšie pozri: Návrh koncepcie usporiadania miestnej štátnej správy – nové znenie. Číslo materiálu:
UV-3428/2003.
13 In: Národná rada Slovenskej republiky (2002 – 2006), parlamentná tlač 354 – Vládny návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.
10
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s účinnosťou od 1. 1. 2004, podľa ktorého orgánmi štátnej správy v oblasti pozemkových úprav
a ochrany poľnohospodárskej pôdy boli:
Ministerstvo pôdohospodárstva SR – ústredný orgán štátnej správy a druhostupňový
orgán štátnej správy pre krajské pozemkové úrady – kompetencie upravené v § 5 ods.
3);
b) krajské pozemkové úrady – druhostupňový orgán štátnej správy pre obvodné
pozemkové úrady, boli rozpočtovými organizáciami ministerstva pôdohospodárstva SR,
kompetencie upravené v § 5 ods. 4);
c) obvodné pozemkové úrady – prvostupňový orgán štátnej správy, ktorý
v administratívnoprávnych veciach koná a rozhoduje samostatne, kompetencie
upravené v § 5 ods. 5).
Za účelom zefektívnenia výkonu štátnej správy na úseku pozemkových úprav s ohľadom
na špecifickosť administratívno-právnych vzťahov v tejto oblasti došlo k zriadeniu 8 krajských
pozemkových úradov a 44 obvodných pozemkových úradov. Podľa dôvodovej správy
k predmetnému vládnemu návrhu zákona sa mal znížiť aj počet zamestnancov o 14. Kvantifikáciu
počtu zamestnancov však vnímam viac ako politické než odborné rozhodnutie, a to najmä vo
vzťahu k potrebe obhajoby vzniku akéhokoľvek nového úradu, ktorý je vždy verejnosťou vnímaný
skôr negatívne ako pozitívne. Za pravdu mi dáva aj odhad dosahov na verejné financie, ktorý je
súčasťou dôvodovej správy a ktorý operuje najmä so znížením počtu zamestnancov.
a)

Následná legislatívna zmena slúžila na precizovanie vzťahov v rámci organizačnej
štruktúry krajského pozemkového úradu. Súvisela so zlúčením funkcie prednostu krajského
pozemkového úradu s funkciou vedúceho služobného úradu krajského pozemkového úradu. Toto
precizovanie právnej úpravy bolo prijaté zákonom č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom
materiáli a o zmene niektorých zákonov. Do zákona sa ustanovenie dostalo ako „prílepok“, keďže
sa v pôvodnom materiáli, ktorý v treťom volebnom období NR SR predkladala vláda SR s číslom
parlamentnej tlače 493, nenachádzal.
Do fungovania štátnej správy na úseku pozemkových úprav nepriamo zasiahli aj rozsiahle
povodne v roku 200614. Aj ich následkom sa v roku 2007 prijal zákon č. 571/2007 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon o pozemkových úpravách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon
rozširuje dôvody pozemkových úprav o potrebu riešenia dôsledkov živelných pohrôm. Podľa
zákonodarcu: „Zákon dáva možnosť budovať opatrenia, ktoré zamedzia škodám pôsobením
opakovanej pohromy a odstraňuje jej následky.“15 Toto doplnenie dôvodov uvedených v § 2 zákona
o pozemkových úpravách opätovne potvrdilo značný verejnoprávny význam pozemkových úprav
a taktiež aj potrebu ich vykonávania, pričom sa tak zdôrazňuje ich vplyv na tvorbu krajiny, ktorý má
nielen svoj ekonomický, ale aj bezpečnostný či environmentálny charakter. Táto novela zákona
priniesla zmenu v úprave pozemkových úradov. Mení sa kompetencia vo vzťahu k zriaďovaniu alebo
zrušovaniu stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného pozemkového úradu. Dovtedy zriaďovalo
alebo zrušovalo stále alebo dočasné pracovisko ministerstvo pôdohospodárstva na návrh krajského
pozemkového úradu. Na základe tejto novelizácie ministerstvo pôdohospodárstva dávalo súhlas
a zriadenie, resp. zrušenie prešlo na krajský pozemkový úrad. Novelou sa do zákona transponujú
podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav, ktoré boli dovtedy
upravené v ministerskej vyhláške. Transponovaním vyhlášky sa zmenilo znenie ustanovenia § 25
ods. 1, ktoré znie: „Práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu
pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú fyzické osoby
a právnické osoby, ak majú oprávnenie podľa § 25a a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy
s ministerstvom alebo na základe poverenia ministerstva krajským pozemkovým úradom alebo
obvodným pozemkovým úradom.“. Taktiež sa novelou pridáva § 25a, na ktorý odkazuje aj vyššie
citované ustanovenie § 25 ods. 1. Vo vzťahu k tomuto ustanoveniu sa v § 5 ods. 5 zákona

Bližšie pozri: Správa o priebehu a následkoch povodní za rok 2006 I. a II.
In: Národná rada Slovenskej republiky (2006 – 2010), parlamentná tlač 379 – Vládny návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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o pozemkových úpravách obvodným pozemkovým úradom priznalo oprávnenie vykonávať prípravne
práce v zmysle § 25 ods. 1. Táto kompetencia obvodných pozemkových úradov, resp. okresných
úradov, vyplývala z ustanovenia § 25 v rôznych premenách od 1. októbra 2002.
Druhá centralizácia miestnej štátnej správy na úseku pozemkových úprav – reforma
ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) – vznik okresných úradov
Po voľbách v roku 2012 a po prijatí programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016
nastala zmena paradigmy vo fungovaní štátnej správy. Na základe vládou SR schváleného uznesenia
č. 164 z 27. apríla 2012 sa začal realizovať program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna
správa), ktorý nasmeroval miestnu štátnu správu na trajektóriu opätovnej centralizácie. Program
ESO16 predstavoval iniciatívny materiál Ministerstva vnútra SR, ktorý mal naznačiť možné systémové
zmeny v štátnej správe. V porovnaní s koncepciou usporiadania miestnej štátnej správy schválenou
uznesením vlády SR č. 371 zo 14. mája 2003 išlo v prípade programu ESO o štvorstranový viac
ideový než odborný dokument, zameraný na racionalizáciu nákladov so zameraním na prierezové
činnosti, obslužné činnosti či na výmeru plochy vhodnej na jedného zamestnanca. Jednou
z podmnožín navrhovaných opatrení programu ESO boli opatrenia v oblasti teritoriálnej pôsobnosti,
rozmiestnenia a dostupnosti služieb verejnej správy. Na základe týchto opatrení sa navrhovalo
zriadenie „Centra verejnej správy (CVS)“ – dnes označované ako klientske centrum – a zrušenie
všetkých špecializovaných orgánov II. stupňa (napr. krajské) a ich agendu prerozdeliť medzi CVS
a príslušné ústredné orgány. Primárnym motívom pre túto reformu štátnej správy bola konsolidácia
verejných financií, ktoré v roku 2008 zasiahla finančná kríza.
Na toto uznesenie vlády a na program ESO odkazuje aj zákonodarca v návrhu zákona, ktorý
bol vyhlásený ako zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonodarca v dôvodovej správe k návrhu zákona uvádza
princípy pri vytváraní novej štruktúry orgánov miestnej štátnej správy: „najmä zjednodušenie kontaktu
občana so štátnou správou, transparentnosť a efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami
a účinná kontrola. Týmto účelom zodpovedá zároveň centralizácia podporných činností prierezového
a obslužného charakteru, čo sa týka personálnych činností, správy majetku štátu, ochrany objektov,
verejného obstarávania, ako aj financovania.“17 Novela zákona mala v rámci centralizácie priniesť aj
zvýšenie vplyvu Ministerstva vnútra SR na jednotlivé špecializované úrady. Tento krok zdôvodnil
zákonodarca nasledovne: „V súlade so spomenutým Programom ESO, podľa ktorého sa majú vo
verejnej správe utvárať podmienky na racionalizáciu a hospodárnosť výkonu miestnej štátnej správy,
sa týmto úradom obmedzuje ich právna subjektivita a personálna pôsobnosť, ktorá bude sústredená
na ministerstve vnútra. Týmto spôsobom sa sleduje cieľ obmedziť počet subjektov, ktoré doteraz
nakladajú s majetkom štátu, vykonávajú verejné obstarávanie a personálnu pôsobnosť. Takéto
opatrenia majú antikorupčný charakter a sprehľadňujú riadenie a kontrolu verejných prostriedkov.“18
Zákon č. 345/2012 Z. z. zrušil krajské pozemkové úrady a nahradil ich obvodnými pozemkovými
úradmi. Pre zabezpečenie dvojinštančnosti konania sa rozlišovali obvodné pozemkové úrady
a obvodné pozemkové úrady v sídle kraja. Do pozornosti je nutné uviesť aj nový § 5 ods. 14 zákona
o pozemkových úpravách, podľa ktorého: „Obvodný pozemkový úrad v sídle kraja na rozhodovanie
v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené obvodnému
pozemkovému úradu, zriaďuje osobitný organizačný útvar.“ Z dôvodovej správy vyplýva, že
„Dôsledkom takejto úpravy je to, aby v prvom stupni nemohol rozhodovať riaditeľ obvodného
pozemkového úradu v sídle kraja, ktorý by následne mohol byť aj odvolacím orgánom, čo by nebolo
v súlade s § 9 až 13 správneho poriadku.“19 Novela aj naďalej ponechala kompetenciu vo vzťahu
k obsadeniu postu riaditeľa obvodného pozemkového úradu na ministra pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, na ktorého návrh riaditeľa vláda SR vymenúvala a odvolávala. Mala sa tým docieliť
nezávislosť a odbornosť nominácie riaditeľa a taktiež aj určiť zodpovednostný vzťah riaditeľa
obvodného pozemkového úradu k ministrovi pôdohospodárstva ako vedúcemu predstaviteľovi vecne
2.3

Bližšie pozri: Program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa). Číslo materiálu: UV14892/2012.
17 In: Národná rada Slovenskej republiky (2012 – 2016), parlamentná tlač 184 – Vládny návrh zákona,
o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18 Tamtiež.
19 Tamtiež.
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príslušného ústredného orgánu štátnej správy. Táto legislatívna zmena predstavovala akýsi
medzistupeň medzi centralizáciou a decentralizáciou a bola prípravou na druhú fázu programu ESO.
K zhmotneniu druhej fázy programu ESO došlo prijatím zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o komplexný
a široký zákon, ktorý je stavebným kameňom dnešného fungovania miestnej štátnej správy. Cieľ
druhej etapy je popísaný v dôvodovej správe nasledovne: „Cieľom druhej etapy integrácie je vytvoriť
jednotnú sústavu miestnych orgánov štátnej správy, čím zanikne dezintegrovaná špecializovaná
miestna štátna správa reprezentovaná zložitou a neprehľadnou štruktúrou rôznych úradov v území.
V súlade so zámerom a vecnými riešeniami prijatými počas prvej etapy integrácie navrhuje sa zrušiť
obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a správy katastra a ich pôsobnosť presunúť
na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad, ktorý sa odvíja od názvu
územia, na ktorom vykonáva štátnu správu.“20 Táto druhá centralizácia miestnej štátnej správy nesie
spoločné znaky s prvou centralizáciou miestnej štátnej správy v roku 1996. Pod zámienkou
efektívnosti, hospodárnosti a užívateľskej prívetivosti sa zintegrovala špecializovaná miestna štátna
správa pod okresné úrady, ktoré boli a sú rozpočtovými organizáciami Ministerstva vnútra SR.
Zo zákona o pozemkových úpravách boli prijatím zákona č. 180/2013 Z. z. v čl. VII bode 6.
vypustené odseky 8 až 10 v § 5, ktoré upravovali rozsah personálnych kompetencií vo vzťahu
k riaditeľom obvodných pozemkových úradov. Ich kompetencie a právomoci zväčša prešli
na prednostov novozriadených okresných úradov, respektíve na vedúcich novozriadených
pozemkových a lesných odborov na okresných úradoch. Vo vyhlásenom znení zákona č. 180/2013
Z. z. však až do 31. mája 2017 figurujú isté personálne kompetencie ministra pôdohospodárstva SR
vo vzťahu k vedúcemu odboru okresného úradu. Vyjadrené boli ustanovením § 2 ods. 4 zákona
č. 180/2013 Z. z.: „Vedúceho odboru okresného úradu vymenuje prednosta okresného úradu
na návrh vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej
správy uskutočňovaný odborom okresného úradu.“ Aj napriek tomuto ustanoveniu transformácia
a integrácia miestnej štátnej správy reprezentovaná reformou ESO z dielne Ministerstva vnútra SR
postupne oslabovala vplyv vecne príslušných ústredných orgánov štátnej správy na personálne
kompetencie vo vzťahu ku konkrétnemu odboru okresného úradu. Vyššie citované ustanovenie
zákona priznávalo kompetencie príslušnému vedúcemu ústredného orgánu štátnej správy vo vzťahu
k vedúcemu odboru okresného úradu, no kompetencie vo vzťahu k ďalším zamestnancom odboru
mal okresný úrad ako rozpočtová organizácia Ministerstva vnútra SR a nie Ministerstvo
pôdohospodárstva SR prostredníctvom obvodných pozemkových úradov ako ich rozpočtových
organizácií. K zavŕšeniu centralizácie miestnej štátnej správy došlo prijatím zákona č. 55/2017 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých predpisov, ktorý vstúpil do účinnosti 1. júna 201721.
Nateraz poslednou zmenou zákona o pozemkových úpravách v časti týkajúcej sa štátnej
správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy bola novela prijatá ako zákon
č. 115/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemkových úpravách a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Primárnym cieľom tejto novely bolo zefektívnenie vykonávania
pozemkových úprav so zameraním na jednoduché pozemkové úpravy22. Ustanovenia týkajúce sa
štátnej správy boli viac menej iba precizované. Ide o ustanovenie § 5 zákona o pozemkových
úpravách, v ktorom sa precizoval názov ministerstva, v ustanovení § 5 ods. 5 sa prijala lehota ktorá
časovo viaže dotknuté organizácie, aby si splnili informačnú povinnosť v danej lehote a z § 5 bol
vypustený odsek 6, keďže išlo o duplicitnú úpravu obmedzenia zamestnancov štátnej správy vo

In: Národná rada Slovenskej republiky (2012 – 2016), parlamentná tlač 476 – Vládny návrh zákona,
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21 Pozri: Podkapitola 2.4 Vplyv Ministerstva vnútra SR na personálnu politiku odborov okresných
úradov.
22 Bližšie pozri: Národná rada Slovenskej republiky (2012 – 2016), parlamentná tlač 833 – Vládny
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa
mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
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vzťahu k výkonu činnosti, ktorá sa v našom prípade spája s pozemkovými úpravami a viedla by
k získaniu peňažných príjmov pre zamestnanca.
Vplyv Ministerstva vnútra SR na personálnu politiku odborov okresných úradov
Úmysel zákonodarcu vyjadrený v dôvodovej správe23 reprezentovaný motívom obmedziť
právnu subjektivitu a personálnu pôsobnosť úradom špecializovanej štátnej správy v prospech
Ministerstva vnútra SR bol zavŕšený prijatím zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých predpisov a prijatím vykonávacích podzákonných predpisov k tomuto zákonu.
Prijatím tohto zákona bolo zo zákona č. 180/2013 Z. z. vypustené ustanovenie § 2 ods. 4: „Vedúceho
odboru okresného úradu vymenuje prednosta okresného úradu na návrh vedúceho ústredného
orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej správy uskutočňovaný odborom
okresného úradu.“
Zákon okrem iného začal klásť zvýšený dôraz na výberové konania
pre uchádzačov o štátnu službu. Táto zmena nebola zákonodarcom v dôvodovej správe ani
dostatočne zdôvodnená. Jej následok je však značný. V zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z.
je služobným úradom zamestnanca na okresnom úrade Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Personálne kompetencie vo vzťahu k zamestnancom okresných úradov tak zákon priznáva
Ministerstvu vnútra SR. Výberové konania sú podrobnejšie upravené vo vyhláške Úradu vlády SR č.
127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.
Pre interné potreby Ministerstva vnútra SR bolo následne vydané nariadenie služobného
úradu Ministerstva vnútra SR č. 76/2016 Vestníku o podrobnostiach pri príprave a realizovaní
výberového konania pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade
Ministerstva vnútra SR (ďalej ako „nariadenie“). V zmysle čl. 8 ods. 2 predmetného nariadenia:
„Komisiu zloženú z 5 členov zriaďuje prednosta okresného úradu pre každé výberové konanie
osobitne. Predsedu a 2 členov komisie navrhuje prednostovi okresného úradu generálny riaditeľ
sekcie verejnej správy ministerstva.“ Z ustanovenia je zrejmý výrazný vplyv Ministerstva vnútra SR
na zostavenie výberovej komisie. Zvyšný dvaja členovia výberovej komisie tiež nutne nemusia byť
z prostredia mimo Ministerstva vnútra SR. Ide o člena, „spravidla zo štátnych zamestnancov
personálneho oddelenia“ (čl. 7 ods. 3 nariadenia) a o zástupcu odborovej organizácie (čl. 7 ods. 4
nariadenia). Takto naformulované znenie nariadenia je teda zrejme nevyvážené. Jeho výsledkom je
absolútny vplyv Ministerstva vnútra SR na výberovú komisiu a tým pádom aj na celý priebeh
výberového konania na post vedúceho odboru okresného úradu.
Legislatíva a podzákonné predpisy, ktoré sú dnes v platnosti, vytvárajú priestor
na obmedzenie vplyvu, v zákonoch stále deklarovaných, ústredných orgánov štátnej správy
na výberové konania na odbory okresných úradov. Tie zväčša vznikli transformáciou
zo špecializovanej štátnej správy. Z personálnej pôsobnosti sa tak dôsledkom centralizácie vytráca
jeden z najzásadnejších motívov vytvárania špecializovanej štátnej správy, ktorým je odbornosť
a z ústredných orgánov štátnej správy sa tak namiesto aktívneho supervízora stáva akýsi „metodický
štatista“. Menej transparentné sa stávajú aj zodpovednostné vzťahy, keďže personálne zodpovedá
Ministerstvo vnútra SR a metodicky zodpovedá príslušný ústredný orgán štátnej správy.
2.4

Súčasné východiská pre štátnu správu na úseku pozemkových úprav
Vláda SR prijala posledné zásadné stanovisko k pozemkovým úpravám uznesením č. 358
z 21. augusta 2019. Zaviazala sa k vykonaniu pozemkových úprav v SR v časovom období
nasledujúcich 30 rokov. Urobila tak na základe „Návrhu opatrení na urýchlené vykonanie
pozemkových úprav v SR“, ktorý na rokovanie predložilo MPRV SR. Ministerstvo vo svojom
analytickom materiáli konštatuje: „Ústredným orgánom štátnej správy pre pozemkové úpravy je
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia legislatívy, odbor pozemkový
momentálne s 10 zamestnancami, ktorý okrem riadenia pozemkových úprav a metodického
usmerňovania štátnej správy na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy rieši
aj ďalšie agendy súvisiace s usporiadaním pozemkového vlastníctva. Reforma „ESO“ a zrušenie
špecializovanej štátnej správy na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy
značne skomplikovali už aj tak zložitý proces usporiadania pozemkového vlastníctva na Slovensku.
Iba „metodické“ usmerňovanie prvo- a druhostupňových správnych orgánov ministerstvom
2.5

Bližšie pozri: Národná rada Slovenskej republiky (2012 – 2016), parlamentná tlač 184 – Vládny
návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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pôdohospodárstva bez možnosti ovplyvniť personálnu či mzdovú politiku, materiálno-technické
a softvérové vybavenie, vedie často okrem iného k obsadzovaniu miest zamestnancami
s neadekvátnym vzdelaním alebo k problémom zamestnancov s nedostupným či nefunkčnými
odbornými softvérovými „nástrojmi“. ... Tento stav pre zintenzívnenie pozemkových úprav nie je
vyhovujúci. Preto navrhujeme zvážiť opätovné vytvorenie špecializovanej štátnej správy
pozemkových úprav, priamo podriadenej ministerstvu pôdohospodárstva.“24
Z vyššie uvedeného vyplýva, že ústredný orgán štátnej správy pre pozemkové úpravy
vo svojom analytickom materiáli, ktorý vzala vláda SR na vedomie, odporúča zvážiť opätovný vznik
špecializovanej štátnej správy na tomto úseku. Vychádzajúc z materiálu MPRV SR takýto vznik alebo
posilnenie špecializovanej štátnej správy by sa malo vo vládou SR prijatom 30-ročnom variante
odzrkadliť na potrebe posilnenia štátnej správy o cca 65 zamestnancov.
Špecifickosť konania o pozemkových úpravách si vyžaduje špecifický prístup, ktorý je jasne
spracovaný v 4. kapitole „Návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“. Táto
kapitola obsahuje aj návrh organizačnej štruktúry špecializovaného orgánu štátnej správy na úseku
pozemkových úprav, ktorý je veľmi podobný s návrhom z roku 2003. Niektoré z častí tohto
analytického materiálu už boli predložené aj na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky a boli
už aj schválené. V predvolebnej politickej atmosfére však niektoré potrebné legislatívne opatrenia
vyplývajúce z uznesenia vlády SR č. 358/2019 nezískali v parlamente dostatočnú podporu
na prelomenie prezidentkinho veta.
Dobrou správou však je, že aj v súčasnosti vláda SR počíta s novelizáciou tohto zákona.
V návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020 je zaradený aj zákon o pozemkových
úpravách. Dôvodom predloženia tohto zákona je cieľ detailne riešiť problematiku pozemkových úprav.
ZÁVER
Štátna správa na úseku pozemkových úprav si od svojho vzniku prechádza turbulentným
obdobím. Takmer po 30 rokoch od jej vymedzenia v zákone o pozemkových úpravách však stále
nepominul primárny dôvod, na ktorý boli pozemkové úrady zriadené ako úrady špecializovanej štátnej
správy. Tento dôvod je vyjadrený v § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách: „Pozemkové
úpravy sa vykonajú najmä, ak je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov
a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.“
Ani jedna z početných novelizácií zákona o pozemkových úpravách toto ustanovenie nespochybnila
alebo neinovovala, a to preto, že na Slovensku je potrebné vykonať pozemkové úpravy v 3103
katastrálnych územiach z celkového počtu 3559 katastrálnych území. Súčasný stav v štátnej správe
je však skôr v neprospech vykonávania pozemkových úprav. Neustále zmeny v prístupe k správe
pozemkových úprav vedú k neustálemu odďaľovaniu vykonania pozemkových úprav vo zvyšných
územiach. Striedanie decentralizácie a centralizácie spôsobuje nejasné inštitucionálne ukotvenie
štátnej správy na úseku pozemkových úprav.
Po intenzívnej kampani, ktorá súvisela s reformou ESO, iba málokto pochybuje o potrebe
vytvárania efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správy. Otázna však zostáva miera centralizácie,
ktorú je možné v otázkach špecializovanej štátnej správy pripustiť. Historicky sa ukázalo
a momentálne sa aj ukazuje, že vysoká miera centralizácie škodí odbornému výkonu štátnej správy
na úseku pozemkových úprav. Súčasný stav sa tak z pohľadu centralizácie miestnej štátnej správy
môže zdať hraničný a môže spustiť niektoré decentralizačné procesy. Sínusoida vývoja miestnej
štátnej správy na úseku pozemkových úprav ukazuje, že decentralizácia vedie k centralizácii
a centralizácia vedie k decentralizácii. Všetko nasvedčuje tomu, že inak tomu nebude ani
v súčasnosti.
Za potrebné však považujem skonštatovať aj to, že niektorým činnostiam, ktoré dnes
vykonáva okresný úrad, napríklad prostredníctvom katastrálneho odboru alebo odboru
živnostenského podnikania, centralizácia prospela. Reforma ESO dosiahla svoje ciele a v okresných
mestách sa darí budovať klientske centrá, ktoré reprezentujú inštitúcie štátu na jeho území. Za účelom
zefektívnenia však reforma ESO priniesla aj svoje komplikácie. Za dôvod týchto komplikácií
považujem akýsi „en bloc“ systém, ktorý sa zopakoval v roku 1996 a taktiež aj v roku 2013 a na
základe ktorého prechádzala na okresné úrady takmer celá špecializovaná štátna správa bez
dostatočného zhodnotenia dosahov na odborný výkon štátnej správy, ktorý možno subsumovať pod
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prívlastok „efektívna štátna správa“. Ako je však z analýzy ministerstva pôdohospodárstva z roku
2019 zrejmé, k zefektívneniu výkonu štátnej správy na úseku pozemkových úprav nedošlo.
Je preto logické, že úvahy o štátnej správe na úseku pozemkových úprav sa v súčasnosti
budú uberať viac decentralizačne. Mechanizmov na decentralizáciu sa ukazuje viac a v článku
zhrnutý historický inštitucionálny vývoj ponúka aspoň čiastkové odpovede a inšpirácie pre riešenie
tohto stavu. Problematika by sa dala vyriešiť novelizáciou zákonných právnych predpisov, tak aj cez
novelizáciou podzákonných právnych predpisov.
V úvode týchto úvah však bude potrebné stanoviť si jasné priority týkajúce sa súčasného
mechanizmu fungovania miestnej štátnej správy. Bude potrebné stanoviť si, či sa decentralizácia
bude realizovať v podmienkach súčasnej štruktúry miestnej štátnej správy alebo na úkor súčasnej
štruktúry miestnej štátnej správy.
Použitá literatúra:
GAISBACHER, J., PECEŇ P., a kol. 1998. Základy pozemkového práva komentár. Šamorín, 462 s.
ISBN 80-967653-3-7.
ŠTEFANOVIČ, M. 2010. Pozemkové právo. III. aktualizované vydanie. Bratislava, 312 s. ISBN 97880-89374-10-6.
VRABKO, M. a kol. 2012. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1. vyd. Bratislava, C. H. Beck,
480 s. ISBN 978-80-89603- 03-9.
VRABKO, M. a kol. 2018. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Vydanie druhé. Bratislava: C. H.
Beck, 316 s. ISBN 978-80-89603- 68-8.
Kontaktné údaje:
Mgr. Maroš Pavlovič, LL.M
maros.pavlovic@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Katedra správneho a environmentálneho práva
Šafárikovo námestie č. 6
P. O. BOX 313
810 00 Bratislava
Slovenská republika

189

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Martin Škurek
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

Abstract: The subject of this article is the legal regulation of early use of a building under the Section
123 of the Building Act no. 183/2006 Coll.. The author of the article concludes that the legal regulation
of early use of the building suffers from many shortcomings, mainly because the Building Act does
not define the term completed construction, nor does not define the conditions for an early use of a
building and also does not determine the time of validity of permission for an early use of a building.
All these shortcomings of the legal regulation of an early use of a building are now overcame by the
relevant case law of administrative courts, legal theories and practices of the building offices. Although
the draft of the new Building Act eliminates many shortcomings of the current legal regulation of early
use of a building, it is questionable whether this draft will eventually be adopted within the legislative
process.
Abstrakt: Předmětem tohoto článku je právní úprava předčasného užívání stavby podle § 123 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Autor článku dochází k závěru, že právní
úprava předčasného užívání stavby trpí mnoha nedostatky a to zejména z toho důvodu, že stavební
zákon nedefinuje pojem dokončená stavba, ani rámcově nevymezuje podmínky pro předčasné
užívání stavby a také neurčuje platnost povolení k předčasnému užívání stavby. Všechny tyto
nedostatky právní úpravy předčasného užívání stavby jsou tak nyní překlenovány relevantní
judikaturou správních soudů, teorií a praxí příslušných stavebních úřadů. Návrh nového stavebního
zákona sice mnohé nedostatky současné právní úpravy předčasného užívání stavby odstraňuje,
ovšem je otázkou, zda tento návrh bude v rámci legislativního procesu nakonec přijat.
Keywords: the Building Act, permission for an early use of a building, building, a builder, a building
office
Klíčová slova: stavební zákon, povolení k předčasnému užívání stavby, stavba, stavitel, stavební
úřad
ÚVOD
Pokud organizátoři pro letošní ročník Milníků práva ve středoevropském prostoru 2020 zvolili
pro sekci správního práva téma "Pozemky a stavby a ich právna regulácia," nabízí se zpracovat
takový institut stavebního práva, který stojí stranou většího zájmu odborné veřejnosti a přitom není
zcela bezvýznamným. Autor tohoto článku si proto zvolil institut předčasného užívání stavby, který je
v odborné, a to i komentářové, literatuře zpracován vždy pouze na úzkém prostoru a ke kterému bylo
vydáno jen několik málo rozsudků správních soudů, na které tento článek upozorňuje a v podstatě
jejich obsah vyčerpává. Klíčovým je v tomto smyslu zejména poměrně čerstvý rozsudek Krajského
soudu v Brně sp. zn. 30 A 78/2016-67 ze dne 18. července 2018, který řeší vícero problematických
aspektů současné právní úpravy předčasného užívání stavby. Cílem tohoto článku je proto se
institutem předčasného užívání stavby zabývat zevrubněji, tzn. přinést poznatky o vývoji právní
úpravy tohoto institutu, o stavu jeho současné právní úpravy, o možném vývoji jeho právní úpravy v
souvislosti s předložením vládního návrhu nového stavebního zákona a také o problematických
aspektech právní úpravy tohoto institutu.
1

VÝVOJ A STAV PRÁVNÍ ÚPRAVY INSTITUTU PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY
Institut předčasného užívání stavby je v právním řádu České republiky zakotven již několik
desítek let. V zákoně č. 50/1976 Sb., stavebním zákonu, který nabyl účinnosti dne 7. května 1976, byl
totiž již od samého počátku obsažen § 83, ve kterém bylo uvedeno, že stavební úřad mohl na žádost
2
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stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby i před jejím úplným
dokončením, pokud to nemělo podstatný vliv na uživatelnost stavby a předčasné užívání
neohrožovalo bezpečnost a zdraví osob. Stavebník musel k žádosti připojit dohodu se zhotovitelem
stavby obsahující sjednané podmínky předčasného užívání. Nejpozději do 15 dnů po dokončení
stavby byl stavebník nebo budoucí uživatel povinen podat stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci
stavby. Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, byl s účinností od 1. ledna 2007 zrušen zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), přičemž institut
předčasného užívání stavby byl nově zakotven v § 123 odst. 1 až 3, ve kterých bylo původně uvedeno,
že: "(1) Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému
užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby,
neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. U stavby prováděné
dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas,
popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník
podmínky předčasného užívání stavby v žádosti. Účastníkem řízení je stavebník, zhotovitel stavby a
vlastník stavby. (2) Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1 pro povolení předčasného užívání
stavby, stavební úřad žádost zamítne. (3) Po dokončení stavby se podle okolností postupuje podle §
122, popřípadě podle § 120 nebo 124." Ode dne 1. ledna 2007 až do současnosti byl § 123 stavebního
zákona dvakrát novelizován a to zákonem č. 227/2009 Sb., podle kterého se v § 123 stavebního
zákona za odstavec 1 vložil nový odstavec 2, který zní: „(2) Stavebník k žádosti o předčasné užívání
stavby doloží údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa. Pokud stavební úřad
vydá povolení k předčasnému užívání stavby, stavební úřad postupuje obdobně podle § 121 odst. 2.“
a doplnil odstavec 5, který zní: „(5) Náležitosti žádosti o předčasné užívání stavby stanoví prováděcí
právní předpis.“, a dále zákonem č. 350/2012 Sb., podle kterého se v § 123 odst. 2 stavebního zákona
za slovo „doloží“ vložila slova „závazná stanoviska, popřípadě stanoviska dotčených orgánů a“. Z toho
vyplývá, že v současné době je institut předčasného užívání stavby upraven v § 123 odst. 1 až 5
stavebního zákona.
Předčasné užívání stavby lze, spolu se zkušebním provozem podle § 124 stavebního
zákona, definovat jako zákonnou výjimku, podle které lze užívat stavbu v časově omezeném úseku
ještě před jejím úplným dokončením. To potvrzuje i Krajský soud v Brně ve svém rozsudku sp. zn. 30
A 78/2016-67 ze dne 18. července 2018, ve kterém je uvedeno, že je zřejmé, že o předčasné užívání
stavby může stavebník požádat před úplným dokončením stavby. Jedná se tedy o stavbu nebo její
část, která není ještě zcela dokončena a povolení k předčasnému užívání ji umožňuje v určitém
rozsahu užívat. Povolení k předčasnému užívání stavby přitom nemůže nahradit kolaudační
rozhodnutí ani kolaudační nebo jiný souhlas s užíváním stavby. Předčasné užívání stavby se může
týkat celé stavby nebo její části, která je schopna samostatného užívání. V § 123 odst. 1 stavebního
zákona jsou stanoveny podmínky, které musejí být splněny, aby bylo možné předčasné užívání stavby
povolit. Klíčovou podmínkou je požadavek, že předčasné užívání stavby nesmí mít podstatný vliv na
uživatelnost stavby a že předčasné užívání stavby nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví zvířat ani
životní prostředí. V § 123 odst. 1 správního řádu je dále uvedeno, že stavebník v žádosti o povolení
navrhne podmínky předčasného užívání stavby, pokud nejde o stavbu prováděnou dodavatelsky. U
stavby prováděné dodavatelsky tyto podmínky mohou, ale nemusí, být součástí dohody mezi
stavebníkem a zhotovitelem. Tato dohoda však musí vždy obsahovat souhlas zhotovitele s
předčasným užíváním stavby. Dodavatelsky prováděná stavba je taková stavba, kterou provádí
subjekt se živnostenským oprávněním podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V
rámci procesu povolování předčasného užívání stavby upraveného v § 123 stavebního zákona tak
vystupují stavebník a zhotovitel stavby, ovšem pouze tehdy, pokud je stavba prováděna
dodavatelsky, a případně také vlastník stavby, ovšem pouze tehdy, pokud není zároveň stavebníkem.
Stavebníkem je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení
stavby, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu provádí, pokud nejde o stavebního
podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Stavebníkem se rozumí též
investor a objednatel stavby. Stavebník je hybatelem stavby, stavbu objednává, hradí, je pořizována
pro něho a s velkou pravděpodobností ji bude i užívat, a tedy i pán stavby, zákazník, klient. Podle §
160 stavebního zákona může provádět stavbu jako zhotovitel jen stavební podnikatel, kterým se podle
§ 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona rozumí osoba oprávněná k provádění stavebních prací jako
předmětu své činnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V souvislosti s výše
uvedeným jako princip platí, a platilo i podle předchozí právní úpravy, že k povolení předčasného
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užívání musí být vždy splněny všechny podmínky stanovené stavebním zákonem, v současné době
tedy jeho § 123 odst. 1. Účelem institutu předčasného užívání stavby a jeho praktického využití není
a nemůže být obcházení nemožnosti řádného povolení užívání stavby, tzn. že by bylo možné vydat
toto povolení v situacích, kdy by ještě nebylo možné vydat například kolaudační souhlas, byť k tomu
byl institut předčasného užívání stavby v minulosti poměrně často zneužíván.1
Podle § 123 odst. 2 stavebního zákona stavebník k žádosti o předčasné užívání stavby musí
doložit nezbytná závazná stanoviska, popřípadě stanoviska dotčených orgánů a údaje určující polohu
definičního bodu stavby a adresního místa. Podle § 32 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, je definičním bodem územního prvku, i adresního místa, nebo územně evidenční jednotky
bod umístěný uvnitř územního prvku nebo územně evidenční jednotky poblíž jejich středu. Pokud
stavební úřad vydá povolení k předčasnému užívání stavby, následně postupuje obdobně podle §
121 odst. 2 stavebního zákona, což znamená, že pokud je předmětem povolení předčasného užívání
stavba, která má charakter nové budovy, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, případně
číslo orientační, po vydání povolení k předčasnému užívání příslušný stavební úřad vyzve písemně
příslušnou obec o jejich přidělení. Naopak v případě, že nejsou výše vymezené podmínky podle §
123 odst. 1 stavebního zákona splněny, stavební úřad žádost o povolení předčasného užívání
zamítne. Příslušný stavební úřad tak vždy vydává buď povolení k předčasnému užívání stavby, nebo
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání tohoto povolení.2
Podle § 123 odst. 5 stavebního zákona náležitosti žádosti o povolení předčasného užívání
stavby stanoví prováděcí právní předpis, kterým se rozumí § 18k vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. V § 18k této
vyhlášky je uvedeno, že žádost o povolení předčasného užívání stavebník podává na formuláři, jehož
obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce, a k žádosti připojí i přílohy
uvedené v části B této přílohy. Pro podání žádosti o povolení předčasného užívání stavby je tak
předepsán povinný formulář. Údaje, které v něm stavebník uvádí, i jeho přílohy jsou obdobné jako v
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, přičemž stavebník je v něm povinen uvést také lhůtu, pro
kterou předčasné užívání stavby požaduje. Naopak nemusí uvádět důvody, pro které předčasné
užívání stavby požaduje. Může se jednat o důvody ekonomické nebo naplnění veřejného zájmu. K
žádosti, jak již bylo nastíněno výše, stavebník doloží doklady v obdobném rozsahu jako k žádosti o
trvalé užívání stavby, tzn. závazná stanoviska, popřípadě stanoviska dotčených orgánů a údaje
určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa. Dále stavebník připojí přílohy uvedené v
části B předepsaného formuláře, tzn. např. geometrický plán nebo doklady o výsledcích
předepsaných zkoušek a měření. Specifickou přílohou k žádosti o předčasné užívání stavby
prováděné dodavatelsky je dohoda se zhotovitelem stavby obsahující jeho souhlas s předčasným
užíváním stavby, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby. U staveb prováděných
svépomocí navrhne podmínky předčasného užívání stavby v žádosti samotný stavebník. Naplnění
podmínek přílohy č. 13 je podstatné s ohledem na skutečnost, že předčasné užívání stavby bude
probíhat současně s prováděním stavebních prací k jejímu dokončení, přičemž toto má za úkol
zabezpečit, aby nedošlo ke kolizi funkce uživatelnosti stavby a bezpečnosti postupu jejího dokončení.3
Příslušný stavební úřad veškeré doložené podklady přezkoumá. Konání kontrolní prohlídky
příslušným stavebním úřadem spojené s ohledáním stavby na místě sice není podle § 123 stavebního
zákona povinné, ale příslušný stavební úřad k němu pravděpodobně přikročí za účelem ověření
skutečného stavu na stavbě. Ve smyslu § 122 odst. 6 stavebního zákona, který na § 123 stavebního
zákona navazuje, příslušný stavební úřad může od místního šetření upustit v případě, že mu s
ohledem na konání předchozích průběžných kontrolních prohlídek na stavbě jsou podmínky a poměry
na stavbě známy natolik, že může ve věci rozhodnout bez místního šetření.4 5
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V § 123 odst. 4 stavebního zákona je potom uvedeno, že po dokončení stavby se podle
okolností postupuje podle § 122 stavebního zákona, popřípadě podle § 124 stavebního zákona..
Stavební zákon tedy počítá s tím, že po úplném dokončení stavby, kdy již není možné mluvit o jejím
předčasném užívání, může probíhat její zkušební provoz podle § 124 stavebního zákona nebo se
může postupovat podle § 122 stavebního zákona, což znamená, že stavba se uvede do trvalého
užívání podle jejího charakteru na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo na základě
kolaudačního souhlasu.6
Právní úprava předčasného užívání stavby má také výrazný správně-trestní aspekt. V § 178
odst. 1 písm. j) stavebního zákona je totiž uvedeno, že fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby
podle § 123 stavebního zákona, nebo takové užívání umožní jiné osobě. Za tento přestupek lze podle
§ 178 odst. 3 písm. c) stavebního zákona uložit pokutu do 500 000,- Kč. Pokud by fyzická, právnická
nebo podnikající fyzická osoba předčasně užívala stavbu bez jakéhokoliv povolení, dopustila by se
přestupku podle 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, který spočívá v užívání stavby, kterou lze
užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, bez zajištění zkoušek
nebo měření a jejich vyhodnocení, nebo v umožnění takového užívání jiné osobě, v rozporu s § 119
odst. 1 stavebního zákona; přestupku podle 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, který spočívá v
užívání stavby bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, nebo v umožnění takového
užívání jiné osobě, v rozporu s § 119 odst. 1 stavebního zákona; nebo přestupku podle 178 odst. 1
písm. h) stavebního zákona, který spočívá v užívání stavby nebo terénní úpravy uvedených v § 104
odst. 1 písm. e) až i) provedených bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu, nebo v umožnění
takového užívání jiné osobě. Za přestupek podle 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona lze podle §
178 odst. 3 písm. b) stavebního zákona uložit pokutu do 1 000 000,- Kč a za přestupek podle 178
odst. 1 písm. h) stavebního zákona lze podle § 178 odst. 3 písm. d) stavebního zákona uložit pokutu
do 200 000,- Kč. Všechny výše uvedené přestupky v prvním stupni projednává podle § 182
stavebního zákona stavební úřad k tomu příslušný podle § 13, § 15 a § 16 stavebního zákona. V §
182 stavebního zákona je také zakotvena pojistka proti tzv. institucionální podjatosti. Dopustí-li se
totiž některého z výše uvedených přestupků podle stavebního zákona obec, jejíž obecní úřad je
stavebním úřadem příslušným vést řízení o přestupku, nadřízený správní orgán určí, který jiný obecní
úřad, který je také stavebním úřadem, provede řízení a vydá rozhodnutí o přestupku. V § 183
stavebního zákona je potom uvedeno, že pokuty vybírá a vymáhá ten správní orgán, který je uložil.7
PROBLEMATICKÉ
ASPEKTY
STAVU
PRÁVNÍ
ÚPRAVY
INSTITUTU
PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY
Po vymezení stavu právní úpravy institutu předčasného užívání stavby podle § 123
stavebního zákona je vhodné se zaměřit na některé její problematické aspekty. Jak bylo uvedeno
výše, podle právní teorie lze předčasné užívání stavby spolu se zkušebním provozem definovat jako
zákonnou výjimkou, podle které lze užívat stavbu v časově omezeném úseku ještě před jejím úplným
dokončením. Problematickou je v této souvislosti skutečnost, že stavební zákon v žádném ze svých
ustanovení nedefinuje dokončenou stavbu. V § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona je toliko
uvedeno, že při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu
úřadu, je stavebník povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních
prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této
prohlídky se zúčastnit. V § 152 odst. 5 stavebního zákona je potom uvedeno, že dokončení stavby,
která byla prováděna na základě stavebního povolení, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen
neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. To, zda je stavba dokončena, je tak podle stavebního zákona
na posouzení stavebníka a příslušného stavebního úřadu, který za účelem tohoto posouzení provede
místní šetření. Obsah pojmu nedokončená stavba by však bylo zřejmě možné vyvodit z § 152 odst. 3
písm. d) stavebního zákona, který operuje se souslovím "fáze výstavby". Pokud totiž probíhá určitá
fáze výstavby, je jasné, že stavba nemůže být úplně dokončena. K úplnému dokončení stavby z logiky
věci dojde až v okamžiku, kdy žádná fáze výstavby neprobíhá. Nedokončenou stavbou je tak stavba,
na které doposud probíhají stavební práce. Určitou představu o pojmu nedokončená stavba si lze
učinit i z judikatury správních soudů. Městský soud v Praze ve svém rozsudku sp. zn. 3A 109/2012 3
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37 ze dne 15. dubna 2015 uvedl, že užívání stavby, která je více než 10 let provozována jako penzion,
již nelze v žádném případě označit za předčasné, o čemž svědčí mimo jiné to, že penzion získal
několikrát ocenění v anketě o nejoblíbenější hotel, a dále to, že dokumentace skutečného provedení
stavby byla zpracována již 15 let. Z rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 3A 109/2012 - 37 ze
dne 15. dubna 2015 tak lze zřejmě vyvodit závěr, že pokud stavba delší dobu slouží bez závad svému
účelu, je tato stavba dokončená, není již možné mluvit o jejím předčasném užívání a je nutné přikročit
k aplikaci § 123 odst. 4 stavebního zákona. Slibnou šanci blíže vymezit pojem dokončená stavba
nevyužil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. zn. 9 As 46/2012 - 36 ze dne 28. února 2013.
V tomto případě stěžovatelé tvrdili, že nelze nedokončenost stavby posuzovat pouze ve smyslu její
faktické rozestavěnosti. Za nedokončenou stavbu tak podle jejich názoru měla být považována i
stavba, jejímuž řádnému užívání brání okolnosti, které stavebníci nemohou ovlivnit, např.
nezkolaudovaná přístupová komunikace jiného stavebníka. Nejvyšší správní soud se však touto
argumentací nezabýval a to z toho důvodu, že s ohledem na požadavky kladené na odůvodnění
rozsudků správních soudů podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, nebylo možné
považovat předchozí rozsudek Městského soudu v Praze za přezkoumatelný. Stěžovatelé totiž v
žalobě podané k Městskému soudu v Praze podrobně a zcela konkrétně vyjádřili nesouhlas se
závěrem žalovaného správního orgánu, podle něhož nebylo možné jejich stavbu považovat za
nedokončenou. S touto argumentací stěžovatelů se však Městský soud v Praze podle názoru
Nejvyššího správního soudu vůbec nevypořádal, protože neodůvodnil, proč považoval jejich námitku
za nedůvodnou, a ani jiným způsobem se k ní nevyjádřil. Městský soud v Praze byl podle názoru
Nejvyššího správního soudu povinen se zabývat pojmem stavby před jejím úplným dokončením, tedy
její nedokončeností, a zdůvodnit, na základě jakých skutečností a právních hledisek považoval stavbu
stěžovatelů za stavbu dokončenou, nikoliv pouze bez dalšího odůvodnění konstatovat, že se nejedná
o nedokončenou stavbu. S uvedeným se měl Městský soud v Praze vypořádat o to důsledněji,
existovala-li v žalobě vyslovená argumentace stěžovatelů, která interpretovala nedokončenost stavby
zcela jinak než žalovaný správní orgán.
Velmi problematickou je dále skutečnost, že v § 123 odst. 1 stavebního zákona jsou
vymezeny pouze podmínky, které je nutné naplnit k vydání povolení k předčasnému užívání stavby
příslušným stavebním úřadem, tzn. aby předčasné užívání stavby nemělo podstatný vliv na její
uživatelnost a neohrožovalo bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí, přičemž
se jedná o nepříliš zřetelné vymezení. Podmínkou, že předčasné užívání stavby nesmí mít podstatný
vliv na uživatelnost stavby, je obecně nutné rozumět to, že předčasné užívání stavby nesmí podstatně
zhoršit její důležité vlastnosti z hlediska jejího budoucího, a již trvalého, užívání. To znamená, že
předčasné užívání stavby nesmí např. poškodit kvalitu, jinak řečeno požadované vlastnosti, v té době
ještě nedokončených částí konstrukce stavby, tzn. např. její stabilitu, ale např. i požadované vlastnosti
povrchů, tzn. podlah, dlažeb, obkladů stěn, a také kvalitu dalších částí stavby, které by mohly
přinejmenším ztížit její budoucí užívání po jejím dokončení. Podstatným vlivem se tedy rozumí
negativní vliv, z čehož vyplývá, že předčasné užívání stavby nebo její části nesmí budoucí
uživatelnost stavby podstatně zhoršit.8 9
Co se týče podmínek k předčasnému užívání stavby, které jsou jakýmisi podmínkami na
druhou a které mají sloužit k zabezpečení podmínek podle § 123 odst. 1 stavebního zákona, jejichž
naplnění musí stavebník prokázat k tomu, aby mu příslušný stavební úřad povolení k předčasnému
užívání stavby vydal, ty v § 123 odst. 1 stavebního zákona nejsou stanoveny vůbec. O to víc je tento
stav nevhodný, pokud je v 123 odst. 1 stavebního zákona uvedeno, že u stavby prováděné
dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby popřípadě obsahující
sjednané podmínky předčasného užívání stavby a u ostatních staveb, tzn. staveb prováděných
svépomocí, stavebník navrhne podmínky předčasného užívání stavby ve své žádosti. Stavebníkovi
totiž k definici podmínek předčasného užívání stavby nedává § 123 odst. 1 stavebního zákona žádnou
oporu. A je také otázkou, jestli by tyto podmínky měl vůbec definovat stavebník, když vycházíme z
faktu, že je to příslušný stavební úřad, který následně ve svém povolení podmínky předčasného
užívání stavby autoritativně stanoví a následně jejich plnění dozoruje, přičemž tyto podmínky mají
MALÝ, S. Stavební zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013, s. 444 - 447.
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zajistit to, že předčasným používáním stavby nebudou ohroženy bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat
anebo životní prostředí, tzn. ty nejpodstatnější veřejné zájmy. Příslušný stavební úřad však také nemá
v tomto ohledu v § 123 odst. 1 stavebního zákona žádnou oporu. Na druhou stranu nelze úplně
uzavřít, že by v právním řádu České republiky zcela absentovala právní úprava, ze které by nebylo
možné podmínky k předčasnému užívání stavby, které mají sloužit k zabezpečení podmínek podle §
123 odst. 1 stavebního zákona, jejichž naplnění musí stavebník prokázat k tomu, aby mu příslušný
stavební úřad povolení k předčasnému užívání stavby vydal, vyabstrahovat. Na § 123 odst. 1
stavebního zákona totiž navazuje vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
(dále jen "vyhláška"), v jejímž § 9 jsou řešeny mechanická odolnost a stabilita stavby a v jejímž § 10
jsou řešeny všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního
prostředí před vlivy stavby. V § 9 vyhlášky je v této souvislosti mj. uvedeno, že stavba musí být
navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy
prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly
způsobit a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části, b)
nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou
odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby
nebo c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku
deformace nosné konstrukce. V § 10 vyhlášky je potom uvedeno, že stavba musí být navržena a
provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní
podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity
obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem a) uvolňování látek nebezpečných pro
zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, c)
uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, d) nepříznivých účinků
elektromagnetického záření, e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, f)
nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, g) nevhodného nakládání s odpady, h)
výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb, i)
nedostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních vlastností podle charakteru užívaných místností
a j) nevhodných světelně technických vlastností. Stavba také musí odolávat škodlivému působení
prostředí, zejména vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým,
záření a otřesům. Tímto vyhláška do určité míry odpovídá na to, jaká opatření by měl stavebník
přijmout k tomu, aby předčasné užívání stavby nemělo podstatný vliv na její uživatelnost a
neohrožovalo bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. V této souvislosti je také
možné vyslovit otázku, zda je vhodné otázky technických požadavků na stavby řešit prostřednictvím
podzákonného právního předpisu, který lze bez větších problémů poměrně často měnit, což se může
velmi negativně projevit na právní jistotě adresátů této právní úpravy.10
Relevantní judikatura správních soudů ve výše uvedených souvislosti toliko trvá na
zachování základních zásad činnosti správních orgánů podle § 2 až § 8 správního řádu a to zejména
zásady legality podle § 2 odst. 1 správního řádu a legitimního očekávání podle § 2 odst. 4 správního
řádu. V již výše zmíněném rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 A 78/2016-67 ze dne 18.
července 2018 je k tomu uvedeno, že v souladu se zásadou legitimního očekávání zakotvenou v § 2
odst. 4 správního řádu jsou správní orgány, tzn. i stavební úřady, povinny dbát, aby při rozhodování
skutkově shodných či obdobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Tato zásada nastoluje
požadavek vytváření ustálené rozhodovací praxe, jež by měla být ze strany správních orgánů měněna
jen v odůvodněných případech. Pokud správní orgán zamýšlí rozhodnout v obdobném či shodném
případě jiným způsobem, může tak učinit pouze, pokud je takový postup odůvodnitelný. Jinými slovy,
zásada legitimního očekávání účastníka správního řízení nemá v žádném případě absolutní hodnotu
a je navíc omezena jinými zásadami, jež je v rámci správního řízení správní orgán povinen
respektovat. Zásada legitimního očekávání je tedy omezena zejména zásadou legality, podle § 2 odst.
1 a 2 správního řádu, nebo zásadou účelnosti a souladu zvoleného řešení s veřejným zájmem, také
podle § 2 odst. 4 správního řádu. Jedním ze závažných důvodů, na jejichž základě může správní
orgán prolomit svoji předchozí správní praxi je tak rozpor této dosavadní praxe s právními předpisy.
Problémem však je, že, co se týče podmínek předčasného užívání stavby, příslušná právní úprava
nestanoví příslušným stavebním úřadům zřetelnější limity. Dále je nutné upozornit i na rozsudek
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby.
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Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 As 46/2012 - 36 ze dne 28. února 2013, ve kterém Nejvyšší
správní soud shledal napadený rozsudek krajského soudu nepřezkoumatelným z toho důvodu, že se
krajský soud nevypořádal s námitkou stěžovatelů vztahující se k jejich legitimnímu očekávání, že
předčasné užívání stavby v jejich podílovém spoluvlastnictví bude povoleno.
Co se týče povahy povolení k předčasnému užívání stavby vydaného příslušným stavebním
úřadem, není o ní výrazných pochyb. Povolení k předčasnému užívání stavby je jistě jednostranný
správní úkon, kterým příslušný stavební úřad autoritativně určuje právní poměry stavebníka, tzn.
individuální správní akt. Povolení k předčasnému užívání stavby podle § 123 stavebního zákoníku je
tak z materiálního hlediska správním rozhodnutím ve smyslu § 9 správního řádu, jehož vydání je,
vedle zamítnutí žádosti stavebníka, jedním z možných výsledků správního řízení zahajovaného na
jeho žádost ve smyslu § 44 správního řádu, přičemž povolení k předčasnému užívání stavby musí
splňovat všechny obsahové a formální náležitosti správního rozhodnutí podle § 67 až § 69 správního
řádu. Tento závěr potvrzuje i relevantní judikatura správních soudů, která ve vztahu k § 123
stavebního zákona hovoří o řízení, např. níže zmíněný rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn.
9 As 256/2015 - 229 ze dne 17. února 2016. Povolení k předčasnému užívání stavby je přitom
rozhodnutím konstitutivním a in rem, o čemž svědčí i dikce § 178 odst. 1 písm. j) stavebního zákona,
ve kterém je uvedeno, že fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123 stavebního zákona,
nebo takové užívání, tzn. v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby, umožní jiné osobě.
Povolení k předčasnému užívání stavby se tedy sice týká určitého adresáta, ale pouze
zprostředkovaně kvůli jeho právnímu vztahu ke stavbě. Povolení k předčasnému užívání stavby je, z
hlediska teorie, také typickým povolením, protože se týká činnosti, tzn. předčasného užívání stavby,
která sice není obecně zakázaná, ale je potřeba k její realizaci získat povolení příslušného správního
orgánu. V teorii je dále obecně stanoveno, že pokud žadatel splní zákonem předepsané podmínky,
má na vydání povolení právní nárok.11 12 Je otázkou, zda je tomu tak i v případě povolení k
předčasnému užívání stavby. Z dikce § 123 stavebního zákona nevyplývá opak a není k tomu ani
rozumný důvod, protože v případě, kdy nejsou splněny výše vymezené podmínky k vydání povolení
k předčasnému užívání stavby, příslušný stavební úřad žádost stavebníka zamítne. V rozsudku
Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 As 256/2015 - 229 ze dne 17. února 2016 je ve výše uvedených
souvislostech nadto uvedeno, že řízení podle § 123 stavebního zákona není vystavěno na zásadě,
že by stavební úřad měl aktivní vyhledávací činností zjišťovat za žadatele, zda jsou splněny podmínky
k vydání povolení k předčasnému užívání stavby, ale je vystavěno na zásadě, že prokázání těchto
podmínek je na žadateli. Co se týče důkazního břemene stran naplnění podmínek pro vydání povolení
k předčasnému užívání stavby stanovených v § 123 odst. 1 stavebního zákona, je tak naplnění těchto
podmínek povinen prokázat stavebník, který žádost o povolení k předčasnému užívání stavby podal.
Tato teze je bez výhrad potvrzena i v pozdějším rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 A
78/2016-67 ze dne 18. července 2018.
Nedostatkem právní úpravy povolení k předčasnému užívání stavby je také skutečnost, že v
§ 123 stavebního zákona není stanovena maximální doba, na kterou může být povolení k
předčasnému užívání stavby vydáno. Příslušný stavební úřad je tak v tomto ohledu limitován pouze
základními zásadami činnosti správních orgánů podle § 2 až § 8 správního řádu a zejména zásadami
legitimního očekávání a ochrany veřejného zájmu podle § 2 odst. 4 správního řádu, přičemž stavebník
je povinen ve formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 13 k vyhlášce o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, tuto dobu uvést. I
na tomto místě je možné vznést otázku, zda je takové řešení, kdy je iniciativa plně přenechána
stavebníkovi, prostřednictvím podzákonné právní úpravy vhodné a zda by i v tomto ohledu neměl mít
rozhodující slovo výhradně příslušný stavební úřad, který by se měl opírat o zákonnou právní úpravu,
která by maximální dobu platnosti povolení k předčasnému užívání stavby zcela jasně stanovila.
Celková situace je o to víc neuspokojivější, že v rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 A
78/2016-67 ze dne 18. července 2018 je uvedeno, že účelem § 123 stavebního zákona je vydání
časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.
Stavebník je povinen činit kroky ke splnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení,
HENDRYCH, D. Správní právo - obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, a. s., 2012, s. 203.
SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 117 126.
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případně rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením. A datum stanovené v
rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby nemůže přesahovat platnost stavebního
povolení. Ovšem přestože stavební zákon výslovně možnost prodloužení předčasného užívání
nepřipouští, soud má Krajský soud v Brně za to, že budou-li podmínky vyplývající z § 123 odst. 1
stavebního zákona splněny, může být rozhodnuto i o prodloužení doby předčasného užívání stavby.
Důvodem může být např. prodloužení doby platnosti stavebního povolení. Problematika doby
platnosti povolení k předčasnému užívání stavby tak není ani příslušnou právní úpravou ani relevantní
judikaturou správních soudů uspokojivě řešena.
Posledním problematickým aspektem právní úpravy povolení k předčasnému užívání stavby
podle § 123 stavebního zákona je, jakým způsobem je vymezen okruh účastníků řízení, jehož účelem
vydání povolení k předčasnému užívání stavby. Obsah § 123 stavebního zákona je totiž v tomto
ohledu velmi nejasný. Tento problematický aspekt právní úpravy předčasného užívání stavby však
vyřešila relevantní judikatura správních soudů. V rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As
94/2011 - 112 ze dne 26. října 2011 je totiž k tomu uvedeno, že v nyní účinném stavebním zákoně
jsou již, na rozdíl od předchozí právní úpravy, účastníci řízení o povolení předčasného užívání stavby
definováni. Podle § 123 odst. 1 stavebního zákona jsou jimi pouze stavebník, zhotovitel stavby a
vlastník stavby. Jedná se výčet taxativní a speciální vůči § 27 správního řádu vymezujícímu okruh
účastníků správního řízení obecně. Vztah ke správnímu řádu stavební zákon výslovně upravuje v §
192, podle kterého se na postupy a řízení podle stavebního zákona použijí ustanovení správního
řádu, pokud stavební zákon nestanoví jinak. K subsidiárnímu užití § 27 správního řádu tak dochází
pouze v případě, kdy stavební zákon neobsahuje žádné ustanovení, kterým by okruh účastníků
vymezoval, což případ § 123 stavebního zákona není. Nadto je v rozsudku Krajského soudu v Brně
sp. zn. 30 A 78/2016-67 ze dne 18. července 2018 uvedeno, že správní orgán nemá jako s účastníky
řízení podle § 123 odst. 1 stavebního zákona jednat s osobami, jež byly účastníky předcházejícího
územního, resp. stavebního, řízení.
PRÁVNÍ ÚPRAVA INSTITUTU PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY PODLE NÁVRHU
NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA
Je nutno říct, že většinu z výše vymezených negativních aspektů současné právní úpravy
předčasného užívání stavby podle § 123 stavebního zákona řeší, i přes jeho kontroverznost ve vztahu
k mnoha dalším institutům stavebního práva, návrh nového stavebního zákona, který je v současnosti
v České republice předmětem rozsáhlých diskuzí na mnoha úrovních. Návrh nového stavebního
zákona předložilo vládě České republiky, na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 a v
návaznosti na usnesení vlády č. 448 ze dne 24. června 2019, kterým vláda schválila věcný záměr
nového stavebního zákona a vymezila základní zadání nové právní úpravy, Ministerstvo pro místní
rozvoj České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj vložilo návrh nového stavebního zákona do
Elektronické knihovny připravované legislativy dne 26. května 2020. Cílem nového stavebního zákona
by mělo být snížení administrativní zátěže související s územní přípravou, umisťováním, povolováním
a užíváním staveb a dosažení maximální možné integrace dotčených orgánů do nově zřizované
soustavy státní stavební správy. Návrh nového stavebního zákona vychází z vládou schváleného
věcného záměru zákona, ve znění stanoviska předsedkyně Legislativní rady vlády, a z dalších
analytických a koncepčních materiálů předkladatele, zejména z analýz stavu na úseku územního
plánování a stavebního řádu, z věcných tezí zadání v materiálu „Rekodifikace veřejného stavebního
práva a Informace o hlavních směrech a cílech rekodifikace, Ministerstvo pro místní rozvoj, srpen
2018“, projednaného vládou dne 4. září 2018, z Politiky architektury a stavební kultury schválené
vládou dne 14. ledna 2015 a z vypořádání připomínek obdržených v mezirezortním připomínkovém
řízení.13
Jádro nové právní úpravy předčasného užívání stavby by mělo být obsaženo v § 235 odst.
1 až 4 nového stavebního zákona, ve kterém by mělo být uvedeno, že: "(1) Před dokončením stavby
může stavební úřad povolit předčasné užívání stavby nejdéle na dobu 1 roku, je-li stavba schopná
samostatného užívání a pokud to neohrozí bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní
prostředí. (2) O předčasném užívání rozhoduje stavební úřad na žádost stavebníka, ve které
stavebník doloží, že nedokončená stavba je předčasně uživatelná. (3) Žádost o povolení předčasného
4

Ministerstvo pro místní rozvoj. Návrh stavebního zákona [online]. Dostupné z: https://www.
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJ9HX8DA [cit. dne 25. 7. 2020].
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užívání stavby obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu identifikační údaje stavby
a odůvodnění žádosti. K žádosti je stavebník povinen připojit podklady podle § 231 odst. 2 v rozsahu
podle charakteru stavby. (4) Účastníkem řízení o povolení předčasného užívání je pouze stavebník a
vlastník stavby." V § 231 odst. 2 nového stavebního zákona by mělo být uvedeno, že: "(2) K žádosti
stavebník připojí a) dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné
odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci, b) údaje o poloze definičního bodu stavby, a jde-li
o budovu údaje o adresním místě, c) číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence
v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, d) vyjádření, koordinovaná
vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a osob, jsou-li vyžadována jiným
právním předpisem, e) vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných jinými právními předpisy, f)
vyhodnocení zkušebního provozu, pokud byl nařízen nebo povolen, g) geodetickou část skutečného
provedení stavby technické a dopravní infrastruktury nebo identifikátor záznamu, ve kterém byly
zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady pro jejich
zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje, h) průkaz energetické
náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným právním předpisem (§ 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)." A
v § 237 odst. 1 a 3 nového stavebního zákona by mělo být uvedeno, že: "(1) Rozhodnutí o povolení
předčasného užívání a zkušebního provozu obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního
řádu a) druh, účel stavby, číslo popisné nebo evidenční, b) místo stavby s uvedením parcelního čísla
pozemku a katastrálního území podle katastru nemovitostí, c) datum a číslo jednací povolení stavby,
na základě kterého byla stavba provedena, d) dobu trvání předčasného užívání e) podmínky pro
předčasné užívání stavby, f) je-li to zapotřebí další podmínky podle zvláštních právních předpisů …
(3) Stavební úřad, který předčasné užívání ... povolil, může v odůvodněných případech na žádost
stavebníka… rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, stanovenou dobu předčasného užívání...
prodloužit před jejím uplynutím nejdéle na dobu 3 let."14
Z toho vyplývá, že návrh nového stavebního zákona a) zakotvuje jako podmínku povolení
předčasného užívání stavby její schopnost samostatného užívání, b) stanoví povinnost tvrzení a
důkazní povinnost žadatele o vydání povolení k předčasnému užívání s tím, že jeho žádost má být
odůvodněna, c) normuje obsah žádosti o povolení předčasného užívání stavby, d) v návaznosti na §
67 až § 69 správního řádu normuje obsah rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby, e)
striktně stanoví maximální dobu platnosti rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby s
možností jejího prodloužení o určitou dobu a to rozhodnutím příslušného stavebního úřadu jakožto
prvním úkonem v řízení a f) omezuje okruh účastníků řízení o žádosti o povolení předčasného užívání
stavby o zhotovitele stavby. Všechny tyto změny obsažené v návrhu nového stavebního zákona lze
ve vztahu k institutu předčasného užívání stavby jistě pozitivně kvitovat. Na druhou stranu je nutné
uvést, že návrh nového stavebního zákona zůstává i nadále nezřetelný, co se týče stanovení
podmínek pro předčasné užívání stavby v rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Návrh nového
stavebního zákona totiž tyto podmínky ani v náznaku nevymezuje, ba co hůř, navíc počítá se
stanovením podmínek podle zvláštních právních předpisů.
ZÁVĚR
Závěrem lze velmi krátce shrnout, že současná právní úprava institutu předčasného užívání
stavby podle § 123 stavebního zákona trpí mnoha nedostatky, které tak musí překlenovat relevantní
judikatura správních soudů, teorie a praxe. Dále je nutné říct, že významná část právní úpravy
předčasného užívání stavby je nyní nevhodně řešena v podzákonných právních předpisech, které
mohou výrazně trpět nestabilitou. Návrh nového stavebního zákona v oblasti právní úpravy
předčasného užívání stavby sice znamená výrazný posun k lepšímu stavu, jeho další osud je však
velmi nejistý a to vzhledem k blížícímu se termínu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v říjnu 2021.
5
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CLIMATE AND ENVIRONMENTAL JUSTICE: A COMPARATIVE
PERSPECTIVE TO ‘THINK DIFFERENT’ ABOUT LONG-LASTING
ISSUES
Pasquale Viola
Charles University
Abstract: The essay deals with environmental and climate issues conveying a ‘think different’
approach to the legal debate. In doing so, the analysis introduces the relationship between science
and law in reference to climate and environmental issues. From this perspective, the inquiry focuses
on constitutional clauses and state norms recognizing peculiar prerogatives for natural entities
(Ecuador, Bolivia and New Zealand), as well as remarkable leading cases concerning procedural
rights (Colombia and India) and state responsibility for insufficient climate actions (The Netherlands).
Finally, the essay suggests key-questions that could merge environmental and climate
justice/litigation, as well as foster the debate on new legal paradigms.
Key words: climate and environmental law; climate and environmental justice; legal comparison

1

INTRODUCTION
Environmental and climate issues are persistent topics within the global community, involving
a wide range of branches of knowledge and methodologies.1 From the realm of hard-sciences, these
topics slowly entered into debates and studies in humanities,2 leading legal disciplines as well to adjust
long-lasting doctrinal schemes according to novel theories and demands.
In reference to the concept of justice, humankind is still looking for a definitive doctrinal
definition. From the eminent definition of justice in terms of distributive function3, many qualities have
been ascribed to the concept: social, transformative, environmental, climate, sometimes combining
various topics, as it is the case for transformative approaches in climate change, development and
justice.4
With these preliminary reflections in mind, this essay aims to highlight the theoretical
framework necessary to address the role of the judiciary within the concepts of climate and
environmental justice. The analysis endorses a “think different” approach to climate and
environmental issues, investigating the feasibility of legal and conceptual transplants. In doing so, the
study introduces the current scientific assessments of climate change and its relevance for the legal
and political fields. The third paragraph illustrates the constitutional recognitions of nature’s rights as
suitable examples for a critical appraisal of the anthropocentric features of law and deals with the right
to stand in different legal systems, recalling leading cases from Latin America, South Asia, Oceania
and the European Union. The following paragraph introduces the concept of climate and
environmental justice, trying to suggest a different approach, i.e. as an apparatus, rather than an
ethical or normative concept.

1

This contribution is an introductory and interlocutory study to a deeper and ongoing research project
and critical analysis on the many theoretical and practical facets of Climate Change Law.
2 GOSH, A. The Great Derangement. Climate Change and the Unthinkable. Chicago: University of
Chicago Press, 2016.
3 RAWLS, J. A theory of Justice. Revised ed., Cambridge: Harvard University Press, 1999.
KRAUSE, D. ‘Transformative approaches to address climate change and achieve climate justice’. In: T.
JAFRY (ed.). Routledge Handbook of Climate Justice. London-New York: Routledge, 2019, pp. 509-520.
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2

SCIENTIFIC ASSESSMENTS ON CLIMATE CHANGE IN THE ERA OF THE
ANTHROPOCENE
While hard sciences are ontologically accustomed to deal with natural events, one may oppose
two postulations to the question whether there could be a proper space for the environment in
humanities. Assuming human beings as major driving forces, on the one hand, the Anthropocene
“very specifically indicates the loss of resilience and functional integrity of the Earth and its systems,” 5
in this way questioning the passive role of humankind; on the other, this new concept–rather than a
geological era–“highlights the interconnectedness of natural Earth processes, or put differently, the
interconnected nature of the environment, the reciprocity of its processes, and the many linked causeand-effect relationships that exist on a global scale.”6 Though, the interest in human behaviours
towards the environment is crucial, especially taking into account that individual and plural activities
are always governed by free will. Furthermore, recent scientific studies have demonstrated how Earth
resilience is not able to cope with potential harms deriving from an uncontrolled expansion of human
activities.7 This new perspective changes the theoretical landscape, posing both environment and
humans as necessary subjects interacting with each other, obliging to include a new constant element
within the cause-and-effect scheme. Actually, whether humanities should (or may) narrate naturerelated events or whether and how the environment or climate change is in the domain of politics and
law is a less meaningful issue. Additionally, questioning the role of politics and law in the realm of
environmental and climate matters would be an attempt to erase an evident state of fact.
For the purpose of this essay, all the scientific bases to the political and legal reflexions are
mainly grounded on the Reports authored by the Intergovernmental Panel on Climate Change
(hereinafter IPCC). The United Nations General Assembly, through the Resolution 43/53 of 6th of
December 1988,8 recognized the “need for additional research and scientific studies into all sources
and causes of climate change;” this scientific request was included into the actions promoted by the
World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environmental Programme
(UNEP), which recommended the establishment of a coordinated expert team to plan wide-ranging
assessments, reviews and advices with respect to scientific knowledge, social and economic impact,
as well as potential response strategies to tackle climate change. The IPCC is actually composed by
the Plenary (195 members), and each country representative designates a National Focal Point
(NFP), in case of no NFP, the IPCC addresses communications directly to the Parties’ Ministries of
Foreign Affairs. The Panel elects a Bureau for scientific and technical tasks. The three working groups,
namely ‘The Physical Science Basis, Impacts, Adaptation, and Vulnerability’, ‘Mitigation of Climate
Change’, and the ‘Task Force on the National Greenhouse Gas Inventories’ are the ‘technical core’
of the IPCC, which provides the necessary scientific resources to the international community. 9 The
IPCC has issued a wide range and world’s most authoritative scientific assessments on climate
change, publishing methodology and special reports, as well as technical papers, in response to
requests for information on specific scientific matters mainly addressed by the United Nation
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), domestic governments or international
organizations.

WOODWELL, G.M. ‘On Purpose in Science, Conservation and Government: The Functional Integrity
of the Earth Is at Issue Not Biodiversity’, Ambio, Vol. 31, No. 5, 2002, pp. 432-436.
6 KOTZÉ, L.J. ‘Rethinking Global Environmental Law and Governance in the Anthropocene’, Journal
of Energy & Natural Resources Law, Vol. 32, No. 2, 2014, pp. 121-156, p. 132.
7 Among other scientific assessments, see IPCC. Climate Change: The IPCC 1990 and 1992
Assessments. IPCC First Assessment Report Overview and Policymaker Summaries and 1992 IPCC
Supplement, Geneva, 1992; IPCC. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability.
Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change [M.L. PARRY, O.F. CANZIANI, J.P. PALUTIKOF, P.J. VAN DER LINDEN & C.E. HANSON (Eds)].
Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
8 UN General Assembly Resolution 43/53, Protection of global climate for present and future
generations of mankind, A/RES/43/53 (6th of December 1988).
9 See https://www.ipcc.ch/about/structure/ (last accessed July 2020).
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About contemporary climate issues, the Synthesis Report (SYR) of the IPCC provides an
overview of up-to-date scientific knowledge on climate change.10 According to this study, since the
’50s unprecedented alterations in climate have occurred in a different way with respect to the previous
changes.11 Without uncertainties, current studies acknowledge that the anthropogenic emissions of
GHGs are at their highest level if compared to the pre-industrial era. This gain produces atmospheric
concentrations of carbon dioxide, methane and nitrous oxide “that are unprecedented in at least the
last 800,000 years,”12 demonstrating the influence of human activities on the so-called climate
system13 and the overheating since the mid-20th century.14 Furthermore, the Report affirms that
climate risks affect the most vulnerable communities at all levels of development. 15
As far as present and future human activities are concerned, the contemporary climate
scenario is distant from being in a static and descriptive situation. In fact, the resilience of the
ecosystems and adaptation policies are not the sole aspects on which humans must intervene,
considering that the intensification of GHGs emissions, that mainly depends on socio-economic
development and climate policy, influence “all components of the climate system, increasing the
likelihood of severe, pervasive and irreversible impacts for people and ecosystems.” 16 Thus, mitigation
policies for “substantial and sustained reductions of greenhouse gas emissions” have become
necessary.17
In this holistic set of elements, the main task for challenging climate change is to find the right
interplay between adaptation and mitigation, which are complementary measures. On the one hand,
adaptation policies could be widely diverse, depending on the single region and sector involved, and
are constantly and strictly climate-dependent, as well as context-related (co-benefits, synergies and
trade-offs).18 On the other hand, mitigation may involve all sectors, but it mainly requires “an integrated
approach that combines measures to reduce energy use and the greenhouse gas intensity of enduse sectors, decarbonize energy supply, reduce net emissions and enhance carbon sinks in landbased sectors.”19
The simultaneous and long-term practice of adaptation and mitigation will reduce climate risks,
carrying more adaptive circumstances and lower costs of mitigation, therefore contributing to “climateresilient pathways for sustainable development.”20 In doing so, effective decision-making is crucial,
integrating “governance, ethical dimensions, equity, value judgments, economic assessments and
diverse perceptions and responses to risk and uncertainty.”21 The main issue will be the right
implementation and effectiveness, which demands an interdisciplinary, synergic and multi-level
approach in the legal and political fields, producing appropriate rules to foster an integrated response
from the international to the local level and vice-versa.
ENVIRONMENTAL AND CLIMATE REMARKABLE EXAMPLES OF ‘THINK DIFFERENT’
Currently, we may get evidences of the growing understanding of environmental and climate
issues mainly referring to two pivotal aspects: 1) the substantive recognition, at the constitutional and
state level, of rights and duties related to environmental/climate issues; 2) the ‘brave’ response of the
judiciary in setting unexpected and far progressive standards.
3

10

The IPCC Working Group I expects to finalise the new Report AR6 Climate Change 2021: The
Physical Science Basis in 2021.
11 IPCC. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [R.K. PACHAURI & L.A.
MEYER (eds.)]. Geneva: IPCC, 2014, p. 2.
12 Ibid. p. 4.
13 Ibid, p. 2.
14 Ibid, p. 4.
15 Ibid, p. 13.
16 Ibid, p. 8.
17 Ibid.
18 Ibid, p. 26.
19 Ibid, p. 28.
20 Ibid, p. 26.
21 Ibid, p. 32.
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As far as the constitutional field is concerned, one may recall three remarkable examples of
‘constitutionalization’ of environmental rights and duties, as well as of personification of nature and
regulation of the locus standi: a) the concept of Pacha Mama as expressed in the Constitution of
Ecuador (2008); b) environmental rights in the Bolivian Constitution (2009); c) the example of New
Zealand through the Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017.
Since the Preamble, the Constitution of Ecuador “celebrates” nature or Pacha Mama (Mother
Earth), “of which we are a part and which is vital to our existence.” Regarding the legal field, Chapter
seven of the Constitution is entitled to the rights of nature, and Art. 71 states that “the Pacha Mama,
where life is reproduced and occurs, has the right to integral respect for its existence and for the
maintenance and regeneration of its life cycles, structure, functions and evolutionary processes.”
Along with the legal recognition of nature’s right, the fundamental law establishes that all persons,
communities, people and nations may foster public authorities’ intervention for the implementation
and the enforcement of such clauses. Particularly interesting for the legal debate is Art. 72, that entitles
to Nature the right to be restored and the obligation for the State and individuals to compensate
persons or communities for those damages that affected the natural systems on which they depend.
Another remarkable constitutional provision related to the destruction of the ecosystems, the
extinction of species and to the natural cycles obliges the State to adopt restrictive and/or preventive
measures.22
The Constitution of the Plurinational State of Bolivia (2009) provides a quite clear discipline
related to the locus standi of the Nature. Art. 34 states that “Any person, in his own right or on behalf
of a collective, is authorized to take legal action in defence of environmental rights, without prejudice
to the obligation of public institutions to act on their own in the face of attacks on the environment”.
Similarly to Ecuador’s perspective of considering the Nature as a legal entity, in New
Zealand, the Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 shows the same trend in
recognizing natural beings as ‘legal entities’. On this aspect, Art. 14 of the Act declares that the river
Te Awa Tupua is a legal person, bearing “all the rights, powers, duties, and liabilities of a legal
person.23”
Not only the constituent/constitutional and the legislative fields adopted a green trend, but
also the judiciary. An example is the 2016 case Center for Social Justice Studies et al. v. Presidency
of the Republic et al., settled by the Colombian Constitutional Court, that recognized “Atrato River, its
basin and tributaries as an entity subject to rights of protection, conservation, maintenance and
restoration by the State and ethnic communities.” Furthermore, the Court imposed to “the national
government to exercise legal guardianship and representation of the rights of the river,” along with
ethnic communities that live in Chocó, thus creating the ‘guardians of the river.’ 24
The recognition of legal subjectivity to non-human entities is not a new phenomenon within
Indian jurisprudence. On the 20th of March 2017, the Uttrakhand High Court (India) declared both the
Ganges and the Yamuna, as well as “all their tributaries, streams, every natural water flowing with
flow continuously or intermittently of these rivers” as “legal and living entities having the status of a
legal person with all corresponding rights, duties and liabilities.”25 Currently, this case is still pending
Art. 72, Constitution of Ecuador, 2008: ‘Nature has the right to be restored. This restoration shall be
apart from the obligation of the State and natural persons or legal entities to compensate individuals
and communities that depend on affected natural systems.
In those cases of severe or permanent environmental impact, including those caused by the
exploitation of nonrenewable natural resources, the State shall establish the most effective
mechanisms to achieve the restoration and shall adopt adequate measures to eliminate or mitigate
harmful environmental consequences.’
22

O'DONNELL, E. L., and TALBOT-JONES, J. ‘Creating legal rights for rivers: lessons from Australia, New
Zealand, and India’. Ecology and Society, 2018, 23(1):7.
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Constitutional Court of Colombia (November 10, 2016), Center for Social Justice Studies et al. v.
Presidency of the Republic et al., T-622/16.
25

Supreme Court of The Netherlands, Civil Division, 19/00135, 20 December 2019,
ECLI:NL:HR:2019:2007. See JACOMETTI, V. ‘Climate Change Litigation: Global Trends and Critical Issues
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before the Supreme Court, due to the numerous legal issues that arise from this decision, especially
regarding the guardianship in case of water management duties among different states in a federal
system, the definition of the persons in loco parentis, and the subject that could be liable for damages
caused by the rivers.26
More recently, also in Europe a significant judgment related to climate change issues has been
delivered.27 The 20th of December 2019, the Dutch Supreme Court (Civil Section) declared that “the State's
appeal in cassation must be rejected. That means that the order which the District Court issued to the State
and which was confirmed by the Court of Appeal, directing the State to reduce greenhouse gases by the
end of 2020 by at least 25% compared to 1990, will stand as a final order”. 28 This case emphasises that
merely comply with reduction targets does not suffice in facing climate change, because “the State has a
positive obligation to protect the lives of citizens within its jurisdiction under Article 2 ECHR […] This
obligation applies to all activities, public and non-public, which could endanger the rights protected in these
articles, and certainly in the face of industrial activities which by their very nature are dangerous.”
Furthermore, the Dutch Court stated that “If the government knows that there is a real and imminent threat,
the State must take precautionary measures to prevent infringement as far as possible.”
Regarding climate change issues, and despite the narrative of a refractory political attitude that finds
its allies in a formalistic approach to the legal system, in the United States another step ahead in
climate/environmental protection has been taken in the case Juliana et al. v. United States, especially
regarding the scientific evidences of anthropogenic emissions as causes of the existing climate change,
considering the evidence of climate change and its impacts as “copious,” “compelling,” and “substantial.29”

Within this framework, also the establishment of specialized judicial bodies determines and
advancement in environmental and climate legal fields. Different legal systems have adopted
combined suitable solutions according to their own judiciary, showing an increasing global trend in
establishing Environmental Courts and Tribunals (ECTs). According to the study conducted by G.
Pring and C. Pring (2016) under the aegis of the United Nations Environment Programme, from few
specialized courts, currently 1200 ECTs have been established in 44 countries, at the state, as well
as at regional, provincial, and local levels.30 The reason of this demand of environmental justice
through the activity of the judiciary could be explained, as D. Amirante affirmed, on the basis that
“often the executive powers, unable to enforce the law, tend to successfully abdicate their
responsibilities to the judiciary, regardless of the effectiveness of the penalties concerning
environmental infringements, crimes, and the level of expertise of the judicial bodies concerned.” 31

in the Light of the Urgenda 2018 Decision and the IPCC Special Report “global Warming of 1.5 °C”’. Global
Jurist. 2019, p. 1ff.; MINNEROP, P. ‘Integrating the ‘duty of care’ under the European Convention on Human
Rights and the science and law of climate change: the decision of The Hague Court of Appeal in the Urgenda
case’. Journal of Energy & Natural Resources Law, 2019, 37:2, pp. 149-179; LEIJTEN, I. ‘Human rights v.
Insufficient climate action: The Urgenda case’. Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 37, No. 2, 2019,
p. 1ff.; VERSCHUUREN, J. ‘The State of the Netherlands v Urgenda Foundation: The Hague Court of
Appeal upholds judgment requiring the Netherlands to further reduce its greenhouse gas emissions’.
RECIEL, 2019, pp. 1-5. MAYER, B. ‘The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation: Ruling of the
Court of Appeal of The Hague (9 October 2018)’. Transnational Environmental Law, 2019, 8:1, pp. 167-192.
26
O’Donnell, E.L. ‘At the Intersection of the Sacred and the Legal: Rights for Nature in Uttarakhand, India’.
Journal of Environmental Law, 2017, 0, pp. 1-10.

On the pivotal role of EU in climate-related matters see VIOLA, P. ‘La contribución científica del
IPCC al Pacto Verde Europeo: introducción a la European Climate Law’ (2020, in press).
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4

CLIMATE AND ENVIRONMENTAL JUSTICE: ETHICAL AND PRACTICAL/LEGAL
DISCOURSES
In spite of a different understanding of the terms ‘justice’ and ‘litigation’ in common law systems
and Anglophone cultures, in some languages these two terms seem to appear synonymic or to serve
each other. For instance, the Italian term ‘giustizia’ and the Spanish one ‘justicia’, both coming from
the ancient Latin term ‘iustitia’, merge ‘justice’ and ‘litigation’ into a complex meaning based on both
ethical and technical features.
According to the Cambridge Dictionary, justice has several meanings: 1) fairness in the way
people are dealt with; 2) the system of laws in a country that judges and punishes people; 3) a judge
in a law court.32 In the same way, also the term ‘litigation’ is defined as: 1) the process of taking a
case to a court of law so that a judgment can be made; 2) the process of taking an argument between
people or groups to a court of law; 3) the process of causing a disagreement to be discussed in a
court of law so that an official decision can be made about it.33
When we think about climate and environmental discourses, other factors become essential.
Currently, there is a wide body of scholarship on climate and environmental justice, as well as on
climate litigation, but they seem to correspond to two different and divided realms, where only in
sporadic cases there is an epistemological crossover.34 Despite the fact that the term ‘justice’ assumes
specific connotations (climate, environmental, social, gender, etc.), as first one could refer to the
concept of ‘distributive’ as proposed by J. Rawls in his eminent book A Theory of Justice. According
to the concept of distributive justice, two principles arise: 1) “each person is to have an equal right to
the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for
others;” 2) “social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably
expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.”35 These
two principles may serve climate issue considering it as a global concern, but, at the same time, they
justify the demand of developing countries for being allowed to act as the developed ones over the
past centuries. Thus, the ‘distributive’ approach does not properly tackle a serious of issues, such as
the justification of harming activities on the base of an historical (and differentiated) liability. The
practical application of such perspective, which postulates to satisfy fair equality of opportunity through
differentiated approaches, may fulfil the (primarily moral) obligations imposed by historical burdens,
as well as justify an anti-climate policy approach in some specific cases. This position sets a combined
approach of distributive and corrective justice, ‘crafting’ an enquiry on ‘how to assign
responsibilities.’36 Step by step, the distributive/corrective attitude calls for four further approaches,
namely i) egalitarian; ii) rights-based; iii) global/local; iv) diachronic (past/present/future generations).
As I. Boran pointed out, climate justice is characterized by heterogeneity, rather than unifying
features that meet its own dualistic nature, both theoretical and practical.37 The diversity of visions of
justice highlights that there are no-mutually exclusive theoretical and practical directions. Despite the
lack of unity in scholarship, climate justice could be identified as a social movement or as a normative
inquiry.
The concept of climate justice as a social movement relies on a moral and ethical
understanding of a phenomenon with “anti-establishment roots […] perceived as divisive by those in
power.”38 It is a synthesis of justice claims, different and overlapping ‘shapes’ of justice (e.g.
environmental and ecological), and private activism; in all these intersecting and interrelating forms,
pluralism is the leading theme. However, in all these cases practice is part of theories, so the main

32

https://dictionary.cambridge.org/it/ (last accessed: July 2020).
Ibid.
34 Cf. JAFRY, T. (ed.), supra note 4; LEES E. and VIÑUALES, J.E. (eds). The Oxford Handbook of
Comparative Environmental Law. Oxford: Oxford University Press, 2019; BURGER, M. and
GUNDLACH, J. (eds). Climate Change, Public Health, and the Law. Cambridge: Cambridge University
Press, 2018; RUPPEL, O.C, ROSCHMANN, C. and RUPPEL-SCHLICHTING, K. (eds). Climate
Change: International Law and Global Governance. Baden Baden: Nomos, 2013.
35 J. RAWLS (1999), supra note 3, p. 53.
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BORAN, I. ‘An inquiry into climate justice‘. In: T. Jafry (ed.), supra note 4, pp. 26-41.
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aim for legal systems is to institutionalize the claims. In other words, “the key remaining question is
how we institutionalize the engagement necessary for multiple conceptions and practices of [climate,]
environmental and ecological justice to be shared, deliberated, understood, and implemented.”39

5
CONCLUSION
As C. Espinosa pointed out, “according to the rights of nature interpretive repertoire, environmental
destruction results from assumptions engrained in legal structures, and not from inadequate
enforcement of environmental laws.”40 New attitudes of environmental/climate scholarship emphasise
the concept of ‘transformative,’ that implies an ameliorative change. However, if we take a look at the
main legal literature, especially in reference to the concept of constitutionalism, usually this term is
used by scholars of the Global North to depict an ongoing process of establishing, modernizing,
upgrading of a legal system according to western features, hiding an axiological–or even colonialist41–
approach or an evaluation. Thus, from this contribution four key-questions for further research and
analysis arise: 1) How much justice do we have inside the concept of litigation?; 2) Are European
legal systems ready to face the challenges of new legal subjectivities?; 3) Is law shaped with
anthropomorphic features or may it serve a more holistic and heuristic approach?; 4) Is there any path
towards a shift in the legal paradigm?
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THE ROLE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN
ENVIRONMENTAL PROTECTION
Tereza Fabšíková
Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Abstract: The paper deals with the role which the International Criminal Court could play in the
protection of the environment. In particular, the question whether serious cases of environmental harm
may be under certain circumstances considered crimes under international law is addressed. To
achieve the aim, the Rome Statute of the International Criminal Court is analyzed, especially in the
light of the International Criminal Court's policy paper on case selection and prioritization.
Abstrakt: Příspěvek se zabývá úlohou, kterou by mohl plnit Mezinárodní trestní soud v ochraně
životního prostředí. Řešena je zejména otázka, zda závažné případy ekologické újmy mohou být za
určitých okolností posuzovány jako zločiny podle mezinárodního práva. Za tímto účelem je především
analyzován Římský statut Mezinárodního trestního soudu, a to ve světle dokumentu Mezinárodního
trestního soudu týkající se prioritizace případů.
Key words: environmental protection, International Criminal Court, crime under international law
Klíčová slova: ochrana životního prostředí, Mezinárodní trestní soud, zločin podle mezinárodního
práva
INTRODUCTION1
The International Criminal Court is the first permanent international criminal law platform
established to prosecute the most serious crimes under international law.2 Its jurisdiction is based on
the Rome Statute of the International Criminal Court (hereinafter referred as „the Rome Statute“), for
the subject matter jurisdiction mainly its Article 5 is relevant, where the core crimes are listed. The
core crimes are: (a) the crime of genocide, (b) crimes against humanity, (c) war crimes, (d) the crime
of aggression. Environmental damage is mentioned only in connection to war crimes, the cases of
serious environmental harm occurring in the peacetime are not currently explicitely covered by the
Rome Statute.
The aim of this paper is to consider posibilities how the International Criminal Court may
contribute to the protection of environment against the most serious harmful activities. Reasons to
consider the International Criminal Court as the right place where to prosecute severe cases of
environmental harm exist. Amongst them, I would emphasize especially (i) historical backgrounds of
this idea, (ii) the fact that the most serious cases of environmental harm formally may constitute a war
crime, (iii) the ICC policy paper on case selection and prioritisation which accents the environment
protection, (iv) need for action arising from the present conditions.3
1

1

The presented article was created under the Charles University research project Q16 Environmental
Research. The article is also based on a part of the author´s dissertation thesis.
2 ČEPELKA, Č., ŠTURMA P. Mezinárodní právo veřejné. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 505.
3 For example states highly affected by climate change are calling for the jurisdiction of the ICC over
such severe damage to the environment. For example: Countries at the frontline of climate change,
such as the Maldives, do not have the luxury of time to negotiate for another international legal
instrument to fight against environmental crimes. We believe the time is ripe to consider an
amendment to the Rome Statute that would criminalise acts that amount to Ecocide.'
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2

HISTORICAL BACKGROUND
In the course of reflections on the creation of a permanent international platform for the
prosecution of crimes under international law, the Draft Code of Crimes against the Peace and
Security of Mankind4 was developed by the International Law Commission. The original verison of the
proposal, adopted in 1991,5 contained twelve serious crimes including the crime of environmental
damage called "wilful and severe damage to the environment". 6 The crime was defined in the Article
26 as: "An individual who wilfully causes or orders the causing ofwidespread, long-term and severe
damage to the natural environ-ment shall, on conviction thereof, be sentenced [to. . .]. "7 In 1995,
a Working Group was established to examine the possibility of involvement of the wilful and severe
damage to the environment in the text od the Draft Code. It was considered whether such acts should
be punishable as a particular special crime under international law as was proposed in 1991, or
whether they shoud constitute crimes against humanity or whether they should be punishable only as
war crimes. In 1996, before the final wording of the Draft Code was agreed, the article 26 completely
disappeared and the inclusion of "wilful and severe damage to the environment" into crimes against
humanity was also rejected.8 In the end it was decided that the wilful and severe harmful acts against
should be include only into the war crimes.9 Partly on the basis of the Draft Code, the draft Staute of
the International Criminal Court was prepared, covering the serious case of environmental damage
only as a type of war crimes.
3

WAR CRIMES
Until the establishment of the International Criminal Court, no international platform had crimes
consisting in environmental damage in its jurisdiction, not even in the context of war. Probably such
conducts had already constituted a crime under international customary law,10 but the Rome Statute
enshrined this possibility for the first time in a statute of an international criminal platform. Before the
Rome Statute, the protection of the environment during international armed conflict had been covered
by the Additional Protocol I to the Geneva Conventions11 and partly in the ENMOD Convention.12
The Additional Protocol I contains the issue of the protection of environment mainly in Articles
35 para. 3 and 55 para. 1.13 The Article 35 para. 3 states: "It is prohibited to employ methods or means
of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe
damage to the natural environment." The Article 55, titled "Protection of the natural environment",
states: "Care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, longterm and severe damage. This protection includes a prohibition of the use of methods or means of
4

International Law Commission: Draft Code against Peace and Security of Mankind, 1996. Available
on-line: [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_4_1996.pdf [15. 6. 2020].
Hereinafter referred as "the Draft Code".
5 The Draft Code was adopted at the forty-third session of the International Law Commission.
6 Other crimes included in the Draft Code were: aggression; threat of aggression; intervention; colonial
domination and other forms of alien domination; genocide; apartheid; systematic or mass violations
of human rights; exceptionally serious war crimes; recruitment, use, financing and training of
mercenaries; international terrorism and illicit traffic in narcotic drugs.
7 Yearbook of the International Law Commission 1991. Volume II. Available on-line: https://www.legaltools.org/doc/251704/pdf/ [25. 7. 2020].
8 See also: GREENE, Anastacia, The Campaign to Make Ecocide an International Crime: Quixotic
Quest or Moral Imperative?, 30 Fordham Envtl. L. Rev. (2019), p. 15.
9 For more information on this topic see also the International Law Commission website:
https://legal.un.org/ilc/summaries/7_4.shtml [2. 7. 2020]
10 See: CLAPHAM, A., GAETA, P, ed. The Oxford handbook of international law in armed conflict.
Oxford: Oxford University Press, 2014, ISBN 978-0-19-955969-5, s. 479.
11 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), of 8 June 1977. Hereinafter referred as
"Additional Protocol I".
12 The Convention on the Prohibition of Military or any other Hostile Use of Environmental Modification
Techniques (ENMOD Convention) 1976. Hereinafter referred as "the ENMOD Convention".
13 Also the Art. 51 para. 2 covers the protection of the environment stating: "Attacks against the
natural environment by way of reprisals are prohibited."
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warfare which are intended or may be expected to cause such damage to the natural environment
and thereby to prejudice the health or survival of the population." The condition of widespread, longterm and severe damage to the environment is included also in the ENMOD convention, however, not
as a cumulative condition, but as an alternatively formulated one (widespread, long-term or severe
damage).14
According to the Article 8 of the Rome Statute, a war crime in relation to the environment is
constituted by following acts: "Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will
cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term
and severe damage to the natural environment, which would be clearly excessive in relation to the
concrete and direct overall military advantage anticipated."15
However, the application of this core crime in practice has many limits. In order for criminal
liability to be truly derived in these cases, the conditions of the extent and severity of the environmental
damage must be met. The first condition of a "widespread" damage relates to the territorial extent of
environmental damage, i. e. how large an area is affected by a harmful conduct. The condition of
"severe" damage is linked to the intensity of the environmental damage suffered by such conduct.
The intermediate condition of "long-term" damage is linked to the temporal nature of the environmental
damage, i. e. to the time period that will be needed until it is remedied.16 There is also the requirement
of proportionality as the damage must be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall
military advantage anticipated.17 But, even when these features will be met, the chapeau of war crimes
that required them to be committed as part of a large-scale commission of such crimes and the
material elements of the crime must be committed with intent and knowledge, must be proved in order
to really establish the liability.
4

POLICY PAPER ON PRIORITISATION
In 2016, in its internal communication paper regarding case selection and prioritisation, 18 the
International Criminal Court expressed its willingness to address environmental issues when
assessing the admissibility of proposals for prosecution before the International Criminal Court. In the
policy paper, it is stated that: "…the Office will give particular consideration to prosecuting Rome
Statute crimes that are committed by means of, or that result in, inter alia, the destruction of the
environment, the illegal exploitation of natural resources or the illegal dispossession of land."19
At the same time, the policy paper expresses the will to assist states that will investigate serious
crimes under their own national law, including the illegal use of natural resources. "The Office will
also seek to cooperate and provide assistance to States, upon request, with respect to conduct
which constitutes a serious crime under national law, such as the illegal exploitation of natural
resources, arms trafficking, human trafficking, terrorism, financial crimes, land grabbing or the
destruction of the environment."20
Some criteria according to which the selection of cases shall be made are given in the part 5
of the policy paper. These criteria are: the gravity of crime(s), the degree of responsibility of the alleged
perpetrator and the presumed charges.21 When assessing the seriousness of a crime, the
International Criminal Court assesses, inter alia, the manner in which the crime is committed and its
14

Art. 1 of the ENMOD Convention states: "Each State Party to this Convention undertakes not to
engage in military or anyother hostile use of environmental modification techniques having
widespread, long-lasting or severe effects as the means of destruction, damage or injury to any
otherState Party. "
15 Art. 8 para. 2lit. b (iv).
16 See also: DRUMBL, M. A.: Waging War against the World: the Need to Move from War Crimes to
Environmental Crimes. 22 Fordham Int'l L.J. 122 (1998), p. 127 – 129.
17 See also: WERLE, G. Principles of international criminal law. Hague: Asser Press, p. 351
18 International Criminal Court – The Office of the Prosecutor: Policy paper on case selection and
prioritisation. 15 September 2016. Available on-line: https://www.icccpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf [15. 6. 2020]. Hereinafter
referred as "the policy paper".
19 p. 14, point 41
20 p. 4-5, point 7
21 p. 12-15
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consequences. In conclusion, it will be probably possible to include environmental damage in the
assessment of the seriousness of crime under Article 5.
While the policy paper does not directly imply the possibility of prosecuting serious cases of
environmental damage as crimes under international law, it does mean that environmental damage
shall be considered as a guide in deciding whether a case is admissible before the International
Criminal Court. Cases of serious environmental damage may likely occur before The International
Criminal Court more often, although only in connection with the commission of a crime under Article
5. The real significance and effect of the policy paper is not yet entirely clear, but it is perceived as a
major progress in the approach to the environmental issues. Even before the policy paper, and so
more after its publication, the question arises in theory, whether the International Criminal Court could,
and would be willing, to prosecute some of the most serious cases of environmental damage already
now according the Rome Statute.
5

THE ROME STATUTE
In this context, several options can be considered. The first and most direct one is the extension
of the Article 5 in a way that it will contain a new factual basis for a crime, which would consist in
particularly harmful conduct against the environment. In theory, these crimes are named differently,
most common is ecocide or geocide, but it is probably possible to stick with "wilful and severe damage
to the environment" or plain "severe damage to the environment," if the mens rea shall not be
emphasized. Changes to the Article 5 are possible, but they require a two-thirds majority of the votes
of the State Parties (a consensus is preferred however).22 However, if a State Party does not accept
the amendment, The International Criminal Court shall not exercise its jurisdiction regarding a
crime covered by the amendment when committed by that State Party's nationals or on its territory if
the Party.23
Even if such an amendment would be reached, the real criminalizing will be still complicated
because of the necessary mental elements. The Rome Statute requires that the material elements of
any crime are committed with intent and knowledge. The intent is then defined in relation to conduct
(that person means to engage in the conduct) and in relation to a consequence (that person means
to cause that consequence or is aware that it will occur in the ordinary course of events). 24
Another possibility is to extend some of the scope of the actus reus already existing also to
conduct consisting in cases of serious damage to the environment. Most probably, the extension of
crimes against humanity would be the most suitable option (already considered in 1995). The letter
(k) may be added25 into the Article 7 of the Rome Statute covering the cases of (wilful and) severe
damage to the environment. However, even if such amendment would be accepted, its application to
the environmental cases would be still complicated. The chapeau of crimes against humanity requires
the act to be a part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population,
which is another condition that would not be easy to prove.26
It may be also considered whether it would be possible to subsume serious damage to the
environment under one of the existing crimes without any change to it. The most probable way is
again to try to subsume such acts under the factual basis of crimes against humanity 27, mainly
according to the letter (k): other inhumane acts of a similar character intentionally causing great
suffering, or serious injury to body or to mental or physical health. However, the obstacle of the
condition of a widespread and systematic attack occurs and also a serious issue of breaching the lex
certa principle arises. For the lex certa principle, it is probably not sufficient to derive the responsibility
for the most serious crime by such plain interpretation of the letter (k). A previous expressed

22

Art. 121 para. 3
Art. 121 para. 5
24 Art. 30
25 The letter (k) must be amended and letter (l) added in fact.
26 See: LAMBERT, C.: Environmental Destruction in Ecuador: Crimes Against Humanity under the
Rome Statute? Leiden Journal of International Law (2017), 30, p. 720.
27 Actually this was tried alredy once in the "Lago Agrio case". For more information on this topic
see also: LAMBERT, C.: Environmental Destruction in Ecuador: Crimes Against Humanity under the
Rome Statute? Leiden Journal of International Law (2017), 30.
23
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consensus of the international community that severe environmental damages shall fall within the
scope of other inhumane acts may be advantageous for the adherence to the lex certa principle.
6

CONCLUSION
The reasons for the jurisdiction of the International Criminal Court over the serious cases of
environmental damage imposed during the peacetime was discussed in this article. The possibilities
how to really derive the liability for such conducts in the future are (i) extension of the Article 5, (ii)
extension of the list acts that constitute one of the crimes under Article 5, (iii) subsumption of harmful
activities under the existing Article 5 crimes. However, all of these options are not without
complications. The requirements of the material elements of the crimes of the current Article 5 crimes
are not easy to prove (mainly the crimes against humanity) in cases of environmental damage. And
even if a new crime consisting in severe damage to the environment would be added into the Rome
Statute, the issue of required mental elements still remains. However, it will be favorable to the
protection of the environment if the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court will
be extended in the future. Especially for cases of harms affecting large areas or the commons, the
possibility of prosecution at the international criminal platform should exist.
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RESTRICTIONS ON THE INTERNAL MARKET OF THE
EUROPEAN UNION IN ORDER TO PROTECT THE
ENVIRONMENT
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Abstract: The paper analyzes limits of the four freedoms within the internal market of the European
Union (EU) in order to protect the environment according to the article 36 of the Treaty on the
Functioning of the European Union (TFEU), development of the EU environmental policy and possible
solutions to maintain balance between functioning of the internal market and environmental protection.
Through an analysis of the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) it will be
shown how did the Court influenced on development of the EU Environmental Law with his judgments
and interpretations of the EU laws referring to free movement of goods, persons, services and capital.
Also, special part is dedicated to the sustainable development as one of the main ways to keep up
with the freedoms within the EU, but be careful about the environment. Practice of the CJEU,
sustainable development and other measures are essential, both politically and environmentally, to
lay a solid foundation for further existence of the EU and enabling it to fulfill its obligations under the
Paris Climate Agreement.
Key words: internal market, four freedoms, prohibitions, environment, The Court of Justice of the
European Union, sustainable development.
1

INTRODUCTION
The significance of this topic lies in the fact that there are growing problems and the need to
protect the environment, but in the currently changed circumstances of increasing state market
closure, contrary to the concept of market opening that was built and valid several decades ago. In
general, the idea of globalization and economic unification sought to establish overall prosperity, social
progress and the realization of the idea that only cooperation and rapprochement in all areas can
achieve the highest goals and equal living conditions for all citizens of the world. The idea of creating
the first European communities and later the EU came from there. However, the focus on the
economic and industrial development of society has opened up the issue of much larger problems
such as the deteriorating state of the environment and coping with climate change.
Where is the EU, its economy and market in that order of things today, and how does it deal
with burning environmental problems within its specific functioning?
The analysis of cases from the case law of the CJEU is a necessary factor in this paper
because, although it is not the common law system, the CJEU is the Union body that largely created
EU environmental law. The practice of the CJEU has been an important basis for the adoption of
various regulations in the field of environmental protection by the Union bodies, precisely with the
content they have today. Before analyzing the practice of ESP, we will explain how the single market
works, how the established freedoms on the market are limited and how important it is for the
protection of human health and the environment.
The problem of increasing exploitation of non-renewable natural resources, which is a
consequence of the constantly growing consumption of goods and services due to the continuous
increase in the number of people on the planet, is mentioned in the 1970s in a report by the Club of
Rome, a group of scientists. The solution was to strike a balance between, on the one hand, social
and economic goals and interests for present generations and, on the other hand, the need to
preserve a sufficient amount of natural resources for future generations. The principle of sustainable
development, which is today one of the most important principles of EU environmental policy, was
offered in response to the problems that arose and a way to maintain a balance between these two
needs. In addition, it is noted that other principles and instruments of environmental policy and
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protection have been modest in achieving results in the field of reconciling the needs of humanity and
the depletion of non-renewable natural resources.
In order to consider the difficulties that the EU is facing today in the political sense and to
anticipate various possibilities for the future of the EU and further direction of legal and political
movement, we need to look back at the very beginning, over half a century ago. The first economic
communities, and later the EU, were formed on the basis of the plan of the French Minister of Foreign
Affairs, Robert Schuman. Schuman's declaration states that Europe will not be created all at once or
as a complete construction, but will be built through concrete achievements that will primarily create
de facto solidarity. The EU is a legal construction of "different speeds", and there are enormous
differences in the form of its existence in the beginning and now, as well as significantly changed
conditions for membership and enlargement. Normally, these conditions have changed as the EU and
its priorities have changed. How high the protection of the environment is on that list of priorities is
confirmed by the conditions that the new member states must accomplish in order to join the EU.
Given its legal nature, the EU has always faced various political and legal upheavals. However, today,
more than before, the focus on internal troubles has overshadowed the policy of enlargement, so the
admission of new members should be viewed through the prism of that.
2

FUNCTIONING OF THE INTERNAL MARKET OF THE EU
There are several levels of economic integration between countries, and the EU today applies
the highest level of economic integration that some countries can achieve, and this has been done
gradually. The first level of economic integration is the free trade zone, which is achieved by an
agreement between the states on mutual abolition of customs duties and other restrictions. However,
each party reserves the right to set its own customs duties on goods coming from countries that are
not signatories to such an agreement. The next level is the customs union, which means that the
countries abolished mutual customs duties by agreement and determined a common customs tariff
on goods coming from other countries. Then, if we go further in economic integration, a common
market is created by introducing free trade of goods, and free trade of factors of production - labor,
capital and enterprise. Finally, as the last level, there is economic union, which represents the
complete unification of monetary and fiscal policy, where there is a common currency, and countries
become regions within the single market.1
Customs duties levied by states on the import of foreign goods or, in some cases, on export
are a kind of consumption tax that has a protectionist purpose. In that way, they protect their economy
and domestic products, and on the other hand, it is considered that lowering customs rates or their
complete abolition leads to the development of the economy and the economy on a global level.
Guided by this second, liberal, and not protectionist attitude, European states established their first
economic communities and, in the end, economic union, believing that in that way they would ensure
faster economic growth, strong economy and general prosperity of the society of all member states.
2.1

Relevant Articles of the TFEU for functioning of the internal market
In Article 26 of the TFEU internal market is defined as an area without internal frontiers in which
the free movement of goods, persons, services and capital is ensured in accordance with the
provisions of the Treaties.2
Article 30 of the TFEU says that customs duties on imports and exports and charges having
equivalent effect shall be prohibited between Member States. This prohibition shall also apply to
customs duties of a fiscal nature.3 This article gives room for different interpretations of what will be
considered as a ‘charges having equivalent effect’, and that is where we see the significant role of the
CJEU.
In addition to these two articles, Articles 34 and 35 of the TFEU also play an important role in
the functioning of the EU. Article 34 prohibits quantitative restrictions on imports and all measures
having equivalent effect and Article 35 on exports.4
1

Craig, P. EU law: text, cases, and materials, s. 582.
Treaty on the Functioning of the EU - TFEU (Consolidated version 2016), Official Journal, C 202,
26.
3 Ibid, Art. 30.
4 Ibid, Art. 34 and Art. 35.
2
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2.2

Article 36 of the TFEU and exceptions of the internal market rules
Article 36 provides: ‘The provisions of Articles 34 and 35 shall not preclude prohibitions or
restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy
or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of
national treasures possessing artistic, historic or archaeological value; or the protection of industrial
and commercial property. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of
arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between Member States’.
As can be seen from the article itself, the reasons for limiting the EU single market refer to the
most important values of a society, which as such are above any economic interest, but also in the
second part of the article it is stated that these exceptions must not be abused, but Article 36 of the
TFEU does not mention a specific ground of justification as regards environmental protection. This is
also the point where CJEU plays significant role with his interpretation of this article and the TFEU.
The Court does not give Member States invoking one of these exceptions absolute discretionary
power as to the level of protection of these interests. Many environmental protection measures aim
to protect ‘public health’ and can be justified on the basis of that objective. Article 191(1) of the TFEU
among Union policy on the environment, besides preserving, protecting and improving the quality of
the environment, enumerates objective such as protecting human health. So, as a result it is perfectly
feasible for a measure contributing to environmental protection in general, and more specifically to
the protection of human health, to fall within the scope of Article 36 of the TFEU.5
In order for the measures introduced by a member state, referring to Article 36 of the TFEU
have met the criteria set out in that Article and, in order not to be considered a single market constraint,
they must pass a suitability test and a necessity test, i.e. they must be proportional. The suitability test
implies that it is necessary to have a connection between the means and the goal, i.e. that the measure
imposed by the Member State is precisely that which is adequate to protect a particular good.
Furthermore, the necessity test means that the envisaged measure is an imperative that must be
followed in order to achieve the goal and protect some good and that there is no other way that leaves
minor consequences on the single market, which would have the same effect.
We have defined the internal market using the provision of Article 26 of the TFEU, according
to which the EU internal market is defined through four basic freedoms, but it cannot be equated with
them because it does not only mean regulations concerning those freedoms. The principle of
functioning of the EU single market is free competition and four basic freedoms. However, the
application of the four basic freedoms means that the rules concerning the single market are formed
through the so-called negative integration, which means that the four fundamental freedoms in fact
only prevent the application of national regulations, but do not create new regulations. As it has been
shown in practice that it is necessary to establish rules through positive integration and move towards
greater unification of different national policies and laws in order for the internal market to function in
general. There are issues that are fully regulated by the EU, so there is no place for the application of
national regulations, but in a situation where the directive gives the minimum legal rules that must be
achieved, so a member state can adopt stricter regulations, they are examined on the basis of
secondary law and fundamental freedoms. In areas that are not regulated at all by EU law, the
examination of national regulations is done through four basic freedoms and competition rules, and
the provisions of Article 36 of the TFEU are relevant only until the harmonization of legal rules in a
given area is established. In that situation, there is an autonomous interpretation of the legal rules
because it seeks to ensure uniform application throughout the EU.
2.3

5

Four freedoms
The four basic freedoms in the EU are:
1. Freedom of movement of goods
2. Freedom of movement of persons and the right of residence
3. Freedom to provide services
4. Freedom of capital and payment transactions

SADELEER, N. EU Environmental Law ant the Internal Market, s. 293.
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These four fundamental freedoms form a whole and can not be viewed separately because
without each other they would not make sense, and there is no prescribed hierarchy between them,
so if there is a possibility to apply two or more fundamental freedoms, the principle in dubio pro
libertate applies, which means that from the angle of the national regulation examination it must meet
the criteria of that fundamental freedom which sets stricter criteria.
The principle of non-discrimination is included in each of these freedoms and implies that all
subjects of Community law can use them only with exceptional restrictions such as reasons for the
protection of public order, national security and public health. Deviation from basic freedoms is done
in two steps. It is first established whether there is a reason for the derogation in the TFEU, and then
it is examined whether the given measure is proportional to the good that is thus protected. As we
have already stated, the reasons for deviating from fundamental freedoms are not of an economic
nature. Therefore, the state can not adopt measures to protect the domestic economy because it
faces difficulties due to the removal of customs barriers. So, if the rights from fundamental freedoms
serve to achieve economic benefits for citizens and states within the EU, it is concluded that the only
reasons why they can be deviated from are the goods that are on the scale above. As we have already
stated in the paper, when it comes to the freedom of movement of goods, but also for the other three
freedoms as common limiting factors, the reasons of public order, public safety and protection of public
health can be pointed out. They are among the written reasons for restricting the rights from the four
basic freedoms, but these reasons listed in the EU primary law acts have been greatly expanded by
the CJEU through its practice to numerous unwritten reasons which can be called "general interest"
reasons.
3

THE CASE LAW OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
Until the adoption of the Lisbon Treaty, EU environmental law has come a long way in
development and transformation to exist in its current form and enjoy the protection it enjoys today.
From the very beginning and the formation of the first European communities, the CJEU was the most
important, and for a long time the only, body that, within the existing legal norms and its competences,
found the way for achieving environmental protection. The CJEU, as an EU institution interpreting
Union law, as well as the validity of acts adopted by the EU institutions, from the very beginning and
during its existence has been an important factor in establishing the single market and deciding
whether the single market provisions, fundamental freedoms and rules on free competition have been
violated. Therefore, the CJEU is most invited to interpret in which cases the same market will be
restricted, but in accordance with the already set reasons for the restriction in the constituent treaties
and the main set goals of the EU. The goals and principles of EU environmental policy are an important
instrument that the CJEU uses when making its decisions in the field of environmental protection and
where it finds solutions to numerous cases, especially when certain issues are not regulated by EU
law. The CJEU did not hesitate to form the principles of environmental law, such as the ‘polluter pays’
principle, the precautionary principle, the principle of a high level of environmental protection and to
raise them to the level of general principles of environmental law. However, several years ago, and
taking into account that environmental rules, especially the practice of the CJEU, have developed to
a serious extent and that now almost all domains and areas of environmental protection are covered
by primary and secondary EU law, the CJEU is no longer so dominant. The Commission has now
taken the lead, but more in terms of ensuring that the environmental rules of the founding treaties are
applied, giving recommendations and opinions to Member States on the introduction and
implementation of environmental measures and initiating proceedings before the CJEU in case of
breach of an obligation.
One of the first cases in which the CJEU contributed to the development of EU environmental
law by interpreting the provisions of the founding treaties is Cornelis Kramer6. On that occasion, the
Court decided whether the measure introduced by the Netherlands in the form of a reduction in fish
export quotas was justified in order to overcome the problem of reduced fish stocks caused by nonfulfillment with the law and general acts by several fishermen setting fishing quotas in accordance
with the Convention on Fisheries in the Northeast Atlantic. The Court took the view that this was not
a restriction on free trade and that these were measures necessary to ensure a stable and optimal
yield from fishing.
6

Case C – 3/76, C – 4/76, C – 6/76 Cornelis Kramer and others E.C.R. 1976 – 01279.
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Article 115 of the TFEU (Article 100 of the EEC Treaty) provides: ‘The Council shall, acting
unanimously in accordance with a special legislative procedure and after consulting the European
Parliament and the Economic and Social Committee, issue directives for the approximation of such
laws, regulations or administrative provisions of the Member States as directly affect the establishment
or functioning of the internal market’. In accordance with the provision of that Article of the TFEU,
before the CJEU, in the case Commission v Italy C - 92/797 raised for the first time the question of the
effects of non - compliance of environmental legislation and different environmental standards of the
Member States on the common market. Namely, the Commission sued Italy before the CJEU for
failing to adopt national regulations relating to the sulfur content of certain liquid fuels in accordance
with the Directive on the approximation of the legal rules of the Member States within the prescribed
period. An important conclusion of the CJEU on that occasion was that if the environmental legislation
and environmental standards of the member states are not harmonized, it may negatively affect the
freedom of competition in the common market, as well as the application of the provision of Article
100 of the EEC Treaty, setting minimum standards and approximation of national legislation in the
field of environmental protection, directly affects the establishment of a level playing field in the market.
In Commission v Council C - 300/898, the Court considered whether the primary objective of
Directive 89/428/EEC on how to harmonize programs for the reduction and eventual elimination of
pollution caused by waste from the titanium dioxide industry was to reduce and eliminate pollution
caused by titanium dioxide; adopted with the aim of establishing and functioning of the common
market. The Council claimed that the Directive, due to its environmental goal, should be adopted on
the basis of the provision of Article 130p of the EEC Treaty, therefore unanimously, and the Parliament
and the Commission took the position that it was adopted for the purpose of the functioning of the
common market, and that in accordance with the provision of Article 100a of the EEC Treaty the
Directive should be adopted by a qualified majority. However, the Court stated in its decision that the
Directive has two objectives, but that it is more important than which objective is more dominant in
that case, to determine how the application of a different decision-making process affects legal
protection in matters of environmental protection. As a final position, the CJEU stated that the
European Parliament should have a greater role in the environmental decision-making process, and
that this Directive should have been adopted in accordance with the provision of Article 100a of the
EEC Treaty.
The Maastricht Treaty introduced for the first time the principle ‘high level of environmental
protection’. However, the Maastricht Treaty does not provide determinants on the basis of which the
meaning of ‘high level of environmental protection’ could be determined more closely. Is it an
obligation to achieve the highest possible level of environmental protection or just a high level of
environmental protection, does this further imply an obligation to use the best available techniques or
the application of additional standards, is the parameter for determining the level of protection
practices in Member States or practices and standards recorded in other countries, etc. ‘High level of
environmental protection’ was introduced into EU legislation after the decision of the CJEU in the case
of Safety Hi - Tech Srl9 in which the CJEU decided on a previous question referred to it by the
Municipal Court in Genoa, whether the measure prescribed by the Regulation on substances that
deplete the ozone layer that prohibits the use of hydrochlorofluorocarbons as an ozone depleting
substance, except for the purpose of manufacturing certain parts of refrigerators and for scientific
purposes in proportion to the need to protect the environment. The issue was raised over a dispute
between two Italian companies over the fulfillment of an obligation under a contract to manufacture
firefighting equipment. The delivered products contained hydrochlorofluorocarbon, so the CJEU took
the view that environmental protection was one of the Union's main objectives and that such measures
were binding, and that the ban on hydrochlorofluorocarbons was proportionate to environmental
protection because there were alternative fire extinguishers containing water, powder or internal gas.
Article 114(1) of the TFEU provides: ‘Save where otherwise provided in the Treaties, the
following provisions shall apply for the achievement of the objectives set out in Article 26. The
European Parliament and the Council shall, acting in accordance with the ordinary legislative
procedure and after consulting the Economic and Social Committee, adopt the measures for the
Case C – 92/79 Commission v Italy E.C.R. 1992 I – 03515.
Case C – 300/89 Commission of the EC v Council of the EC E.C.R. 1991 I – 02867.
9 Case C – 341/95 Gianni Bettati v. Safety Hi – Tech Srl R.C. 1998 I – 04355.
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approximation of the provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States
which have as their object the establishment and functioning of the internal market’. But, Article 114(2)
says that if, after the adoption of a harmonization measure by the European Parliament and the
Council, by the Council or by the Commission, a Member State deems it necessary to maintain
national provisions on grounds of major needs referred to in Article 36, or relating to the protection of
the environment or the working environment, it shall notify the Commission of these provisions as well
as the grounds for maintaining them.10 If a Member State, after adopting a harmonization measure by
Parliament and the Council, the Council or the Commission, considers it necessary to adopt national
provisions on the basis of new scientific evidence relating to the protection of the environment or the
working environment due to a Member State-specific problem harmonization measures, shall inform
the Commission. The Commission shall, within six months of notification, approve or reject national
provisions, after examining whether they constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised
restriction on trade between Member States and whether or not they constitute an obstacle to the
functioning of the internal market. In the absence of a decision of the Commission within this period,
the national provisions shall be deemed to have been adopted. The Commission and any Member
State may initiate proceedings before the CJEU if they consider that another Member State is making
improper use of the powers provided in Article 114 TFEU. In accordance with these regulations the
Commission decided on Denmark's request to introduce measures at national level banning the use
of sulphates, nitrates and nitrites in food to the extent permitted by Directive 95/2/EC. The Commission
considered that Denmark has not shown that the requested measure is in line with new scientific
views, explaining that the ministries responsible for agriculture and the environment based their
conclusions on the harmful effects of the use of nitrate in meat on human health on a document drawn
up before adoption of the text of the Directive, which has already been taken into account by the
Commission, and that no new views of science have been presented. The decision also states that
the legal rules introduced by Denmark on the use of nitrates and nitrites in food are stricter than the
rules introduced by Directive 95/2/EC and that they were introduced to protect human health, but that
there is no balance between measure and goal. Similarly, in the decision-making process at Sweden's
request to restrict the use of certain types of sweeteners and food coloring due to country-specific
problems, the Commission took the view that no research results had been provided indicating that
allergic reactions due to the application of the mentioned colors and sweeteners, especially expressed
in the general population of Swedish citizens.
The Treaty of Lisbon, under the influence of the case law of the CJEU, raised the issue of
climate change for the first time. For that reason Article 194 of the TFEU linked energy policy to
environmental protection in a way that Union policy on energy shall aim to t ensure the functioning of
the energy market, ensure security of energy supply in the Union, promote energy efficiency and
energy saving and the development of new and renewable forms of energy and promote the
interconnection of energy networks, in the context of the establishment and functioning of the internal
market and with regard for the need to preserve and improve the environment.
As an example of this, it was a dispute between the Belgian company Essent Belgium NV and
the Gas and Electricity Regulatory Agency because the company did not submit certificates proving
that the stated amount of electricity was produced from renewable energy sources. Namely, electricity
producers have the opportunity to buy the so-called green certificates for the production of electricity
from renewable sources that they can trade, and distributors have the obligation to purchase a
predetermined quota of green certificates, and if they do not submit a fixed quota of certificates, they
have the obligation to pay an administrative fine for renewable energy development projects.11
4

SUSTAINBLE DEVELOPMENT
Sustainable development is the organizing principle for meeting human development goals
while simultaneously sustaining the ability of natural systems to provide the natural resources
and ecosystem services on which the economy and society depends.
The way to achieve sustainable development is a circular economy. A circular economy is
an economic system aimed at eliminating waste and the continual use of resources. Circular
10

TFEU, Art. 114.
Case C – 204/12 and C – 208/12 Essent Belgium NV v Vlaamse Reguleringsinstantie voor de
Elektriciteits - en Gasmark, ECLI:EU:C:2014:2192.
11
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systems employ reuse, sharing, repair, refurbishment, remanufacturing and recycling to create a
close-loop system, minimizing the use of resource inputs and the creation of waste, pollution and
carbon emissions. The circular economy aims to keep products, equipment and infrastructure in use
for longer, thus improving the productivity of these resources. All "waste" should become "food" for
another process: either a by-product or recovered resource for another industrial process or as
regenerative resources for nature (e.g., compost). This regenerative approach is in contrast to the
traditional linear economy, which has a "take, make, dispose" model of production.
Proponents of the circular economy suggest that a sustainable world does not mean a drop
in the quality of life for consumers and can be achieved without loss of revenue or extra costs for
manufacturers. The argument is that circular business models can be as profitable as linear models,
allowing consumers to continue enjoying similar products and services.
Within the EU, a system for greenhouse gas emissions trading has been in place since 2005,
which is a unique and effective way to reduce greenhouse gas emissions and achieve the pre-set
goal to which the EU has committed itself under the Kyoto Protocol. The system of greenhouse gas
emissions trading has been introduced into EU law with special reference to the impact of such rules
on economic and industrial progress, so that the principle of sustainable development has been
respected. This solution is an excellent example of how environmental and economic interests do not
always have to be opposed and how economic progress and growth can even occur when introducing
measures to protect the environment.
Another good example from the EU's activities is the eco-labeling program for products, which
involves giving the eco-label to products and services whose production or services leave less impact
on the environment and thus help sustainable development.
5

CONCLUSION
Although the formation of the European Union was based on economic interest in line with the
time when it arose, given that European countries at the time sought a rapid recovery of the economy,
which was largely damaged by wars, today there are problems that are more important such as
environmental protection and climate change. The European Union has found an indirect way to
protect the lives and health of people and the environment by restricting its four freedoms. Despite
numerous directives in this area, this is not the only way. It is necessary to establish a completely new
system that will not imply the restriction of economic rights in order to protect the environment and
human health, or vice versa. This system should enable the cohabitation of basic human rights and
economic rights, and the solution to that is sustainable development and the circular economy as a
way to achieve sustainable development. Environmental protection should not be seen only as a
limiting and hindering factor for free trade, economic and industrial progress of humanity. There is a
serious potential for the development of new industries, professions and occupations of the future that
did not exist until now and the creation of jobs in these sectors. How the future of the EU is going to
look like, will it follow the world trends where there are trade wars and increasing market closure in
contrast to the opening and globalization that have been present in recent decades, one thing is for
sure, Europe must remain united with the rest of the world when it comes to the climate change, and
its environmental standards need to survive and overcome the political earthquakes.
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IMPLEMENTATION OF ARTICLE 9 (1) OF THE AARHUS
CONVENTION IN CZECHIA
Jan Hak
Faculty of Law of the Palacký University in Olomouc
Abstract
In my article, I would like to cope with the role of Czech public authorities and administrative
courts in process of ensuring the proper access to environmental information. Czechia has already
ratified the so called Aarhus Convention and this international treaty develops inter alia guarantees
for effective review against administrative decisions breaching the aforementioned right to information.
But on condition that its article 9 (1), respectively article 9 (4) are implemented well into national law!
The administrative and judicial reviews have to be thorough, quick and easily accessible. Have all
these conditions been met in Czechia?
Key words
The Aarhus Convention, law on environmental information, administrative review, judicial review

1

INTRODUCTION

The so called Aarhus Convention is nowadays binding on almost every state in Europe – and
not only there. One of its pillars focuses on securing the effective access to environmental information.
In order to ensure the proper application of the tools anchored in this pillar by public authorities, the
third pillar of this convention regulates also the basic parametres for review procedures taking place
in the case of inappropriate handling of environmental information requests.
I will firstly briefly introduce the Aarhus Convention and its impact on European Union law as
well as on Czech law in this article. Then, the in-depth analysis of particular components of
subparagraphs comprising article 9 (1) of the Aarhus Convention in total is done. Concurrently with it,
the article highlights the preconditions for every review procedure included in neighbouring article 9
(4) of this convention which must be met too. Finally, I deal with the question how all these standards
are reflected in review procedures on the basis of Czech law.

2

THE AARHUS CONVENTION AND ITS REFLECTION IN THE EUROPEAN UNION

The Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access
to Justice in Environmental Matters (hereinafter referred to as “the Aarhus Convention” or “the
Convention”) symbolizes one of crucial environmental law tools at the level of international law,
anchoring the procedural rights of individuals in connection with the environment in a quite thorough
way.1 What strengthens the importance of this treaty is that even members of the public can initiate
the control mechanism by the Aarhus Convention Compliance Committee (ACCC).2
This international treaty was signed at the Danish city of Aarhus on June 25 th, 1998. The
Convention entered into force on October 30th, 2001. Nowadays, 47 parties in total are bound by its
1

The
official
authentic
text
of
the
Convention
is
accessible
online
at
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf.
2 Compare Decision I/7 (Review of compliance) of the Meeting of the Parties recalling article 15 of the
Convention and establishing the Compliance Committee (ACCC).

224

rules. The majority of them are sovereign states in Europe; some member states also belong to the
Central Asian region and Transcaucasia.3 The last member not mentioned yet having joined the treaty
is the European Union – a unique supranational entity. This step has resulted in a double limitedness
of the European Union parties. Firstly, they have to respect the treaty as its member states, 4 secondly
because the treaty became part of the European Union law. In Czechia, the Aarhus Convention was
published under no. 124/2004 Coll. of international treaties, in Slovakia then as no. 43/2006 Coll.
The Convention comprises, among other things, a so called three-pillar structure which means
the treaty deals in particular with three areas of environmental law – access to environmental
information (art. 4 & 5), public participation in decision-making processes (art. 6 – 8), and access to
justice in environmental matters (art. 9). The information pillar covers both the 'passive' aspect of access
to information (public authorities have to respond to requests for information – art. 4), and the 'active'
aspect of it (public authorities actively collect, update and disseminate environmental information – art. 5).
The Convention differs more specifically participation of the public in decision-making in the narrower
sense (licenses and permits for certain activities – art. 6), during the preparation of plans, programmes
and policies relating to the environment (art. 7) as well as during the preparation of legally binding rules
effecting the environment (art. 8). The judicial pillar contains review procedures in respect of previous two
pillars (especially articles 4 & 6) but it also points at challenges of violations of environmental law by
private persons and public authorities in general [compare art. 9 (3)]. The three pillars are not intented
to be used separately but they have a lot in common on the contrary. They can only fulfil the complete
set of targets of the Convention together.5
The European Union reflects the Convention in its secondary law. For the first pillar, it is
Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public
access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC, for the second one,
it is Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing
for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the
environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives
85/337/EEC and 96/61/EC. These directives adjust the impact of the Aarhus Convention on member
states of the European Union. They are accompanied by Regulation (EC) No 1367/2006 of the
European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the application of the provisions of
the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access
to Justice in Environmental Matters to Community institutions and bodies. There is still no secondary
law fully reflecting the third pillar – access to justice in environmental matters. This pillar has proved
to be much more difficult to implement in comparison with the previous two. A draft of a directive
reflecting this pillar was presented as early as in 2003 but it has been postponed since then. The main
problem seen in the draft is its technicality, balancing on the very edge of respecting the principle of
subsidiarity which has to be followed by the European Union in all its actions.6

3

ARTICLE 9 (1) OF THE AARHUS CONVENTION AND ITS LINKAGES

Article 9 paragraph 1 of the Convention is closely connected with its first pillar. It enables further
protection where the information request has not been allegedly properly coped with. This provision
of the Convention consists of three subparagraphs. According to subparagraph 1, it prescribes the
obligation for member states to assure access to a review procedure in such case before a national
court, alternatively before a different comparable body. The comparability resides in two elements –
independence and impartiality of such body.
3
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http://www.unece.org/env/pp/aarhus/map.html.
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Compare the Vienna Convention on the Law of Treaties, accessible online at
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en.
5 MÜLLEROVÁ, H.: Introduction to the Aarhus Convention Implementation. In MÜLLEROVÁ, H. et al.:
Public Participation in Environmental Decision-Making: Implementation of the Aarhus Convention, p.
2.
6 Ibidem, pp. 12 & 13.

225

The review procedure has to be accessible for every applicant able to make a request for
environmental information. In other words, almost any member of the public can trigger a review
procedure in accordance with article 9 (1) of the Convention. According to article 2 (4), “the public”
means one or more natural or legal persons, and, in accordance with national legislation or practice,
their associations, organizations or groups.
Some typical examples of mishandling of the request are mentioned. Firstly, the applicant can
defend himself/herself against inactivity of a body subject to a disclosure obligation (request has been
“ignored”). This situation will cover also the cases when a public authority responds somehow to the
request but it does not deplete it in its fullness, so a part of the request remains left out. Secondly, the
mishandling can consist in fact the pieces of information are refused even though there is no ground
for that in the particular case, whether in part or in full (request has been „wrongfully refused“). This
reason derives from the key rule prefering undoubtedly disclosure of the information instead of its
withholding. Exemptions from disclosure [art. 4 (3) & (4)] have to be perceived restrictively, a body
subject to a disclosure obligation shall consider all the interests residing in contraposition. A public
authority may only withhold environmental information if, in all the circumstances of the case, the
public or private interest in maintaining the exception outweighs the public interest in disclosing the
information. Citizenship, nationality or domicile of natural persons and as regards legal persons, their
registered seat or effective centre of activities, have no relevance [compare article 3 (9)].
Another case of improper handling of the request creating an eligible ground for initialization
of a review procedure, the Convention mentions, is the situation when the request is “inadequately
answered”. A body subject to a disclosure obligation gives the answer upon the request and deems
this answer proper and adequate but in fact the applicant’s demand is not complied with. This situation
won’t happen frequently. For instance, different pieces of environmental information than those
requested are provided. Finally, this behaviour will have the same legal impact as ignorance of a
public authority. According to me,7 it is also possible to rank under this point the situation when the
process of making the information available occurred and the applicant was equipped with it but this
process had not passed off correctly from the procedural point of view. The information requested
shall be released as fast as possible, usually in a standard period of one month (exceptionally two
months). Such unreasonable delays in the settling of the request could be considered an “inadequate”
answer. Or another example – the information should be handed over in a form requested in principle.
Not mentioning the exceptions where a different form is acceptable [reasonableness of such
procedure under statement of reasons – look at art. 4 (1) (b)], disrespect for the requested form could
also establish an “inadequate” answer. The last two cases are sometimes put among the situations
of requests “otherwise not dealt with in accordance with the provisions of article 4”. But on account of
the same final procedure – possibility to use remedial actions by the applicant – a strict classification
is of no significant legal relevance. The specific situation when a public authority claims not to have
the environmental information at its disposal although the opposite is true could be classified under
this last point in my view.
Talking about the scope of a review, substantial and/or procedural legality is considered,
depending on the particulars of the case. For instance, assessment of existence of an exemption from
disclosure from article 4 (4) represents a substantial review (e. g. protection of the course of justice,
of the confidentiality of commercial and industrial information, personal data, the environment etc.).
On the other hand, the provision of the applicant with the information after a reasonable period of time
will constitute the ground for a procedural review.
If the review procedure mentioned above is ensured by the court then national law has to
guarantee another procedure held before a different body. Such preceding procedure can be led by
a public authority or a specialized quasi-judicial body (e. g. an Information Commissioner’s Office in
the United Kingdom). It can be carried out by the same body which already decided on the issue.
Then we talk about “reconsideration”. This procedure shall fulfil at least two features deriving from
subparagraph 2 – it has to be expeditious and free of charge or inexpensive. These criteria should be
seen in comparison with a judicial review. It means this antecedent procedure shall be at least quicker
than the one before the court and simultaneously at least cheaper than the procedure before the court.

For a different opinion see MOTZKE, R., PODSKALSKÁ, S.: Aarhuská úmluva ve správní a soudní
praxi, p. 32.
7
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In the same way, this procedure has to be sufficiently effective. Usually, such procedure is regarded
as a precondition for a judicial review and it is triggered by remedial actions.
In order to reflect the Convention, final (and only these) decisions have to be binding on the
public authority holding the information. Advisory findings or non-binding suggestions by the reviewing
body are not sufficient.8 Reasons for such final decision must be done in writing, at least where access
to information is refused. Administrative decisions are considered to be final as the period for lodging
an appeal has passed. Final judicial and quasi-judicial decisions are usually binding.
Article 9 paragraph 1 of the Convention is closely tied to its article 9 paragraph 4, containing
minimum qualitative standards for all reviewing procedures regardless of a body conducting them (a
public authority, a quasi-judicial body or a court). These procedures shall provide adequate and
effective remedies, including an injunctive relief as appropriate. Adequacy requires the relief to ensure
the intended effect of the review procedure – to compensate past damage, prevent future damage
and/or to provide for restoration. Effectivity means capability of real and efficient enforcement. 9 The
Convention explicitly mentions the remedial action in the form of an injunctive relief. This kind of
remedy can contain an order to stop certain harmful behaviour, to cease still lasting violation as well
as to conduct certain particular measures. From the perspective of article 4, an order to provide access
to environmental information can serve as a good example. We can distinguish basically two kinds of
such reliefs, an interim injunctive relief as a preliminary measure and a final injunctive relief at the end
of the process.
Furthermore, review procedures in compliance with the Convention have to be fair, equitable,
timely and not prohibitively expensive. Fairness means a procedure is lacking in partiality and
discrimination. All the parties are equal and have the same chance to participate on a fair trial.
Equitable procedures are those which avoid the application of the law in an unnecessarily harsh and
technical manner.10 All the review procedures should take place within a certain tolerable time frame.
This condition is extremely important considering the access to environmental information. Costs
connected with conducting such a process must not exceed a reasonable rate with respect not to
create a factual obstacle for applying and defence of applicant’s procedural rights. The member states
have great discretion how to meet this obligation (e. g. waivers, cost-recovery mechanisms, reduction
of court fees, legal aid, consideration of the public interest at stake, low-cost legal advice) but the
obligation alone is straightforward and unconditional.11
Decisions under article 9 shall be given or recorded in writing. Decisions of courts, and
whenever possible also of other bodies, shall be publicly accessible. In addition to the aforementioned,
information on review procedures should be widely accessible to the public. Especially refusals of
access-to-information requests must include information on access to the review procedure provided
for in accordance with article 9 [compare art. 4 (7)]. Every state should try to limit the barriers to access
to justice by establishment of appropriate assistance mechanisms [art. 9 (5)]. These barriers could be
built by financial costs, limitations on standing, unclear review procedures, a lack of information, a
lack of awareness within the review bodies of the public’s rights etc. 12 Many of them are already
reduced by thorough reflection of the Convention. What is important to add, clear environmental laws,
rules and standards may help to remove or to significantly reduce barriers to access to justice as
well.13

4

STANDARDS FROM ARTICLE 9 (1) OF THE AARHUS CONVENTION IN CZECHIA

Improper dealing with the information request will be solved within the branch of administrative
law, respectively before administrative courts in the Czech Republic. Three acts are crucial for
appraisal of due implementation of article 9 (1) of the Convention – a) Act no. 123/1998 Coll., on the
8

United Nations Economic Commission for Europe. The Aarhus Convention: An Implementation
Guide, p. 191.
9 Ibidem, p. 200.
10 Ibidem, p. 201.
11 Ibidem, p. 203.
12 For further examples of barriers see ibidem, p. 205.
13 Ibidem, p. 207.
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Right to Information on the Environment (hereinafter referred to as “ARIE”), b) Act no. 500/2004 Coll.,
Code of Administrative Procedure (hereinafter referred to as “CAP”), and c) Act no. 150/2002 Coll.,
Code of Administrative Justice (hereinafter referred to as “CAJ”).
4.1

Administrative review

A full satisfaction of the applicant can be characterized as an informal procedure, with no official
decision being issued. It is just a factual act of a public authority. An administrative procedure in the
sense of section 9 CAP will start at the moment when the applicant is not fully provided with the
information requested. Such non-granting must have a form of the decision (compare section 67 and
others CAP).
Every applicant has a possibility to use remedial actions against such decision. This decision
will be in the majority of cases really issued. What is quite unique for Czech ARIE, it is still a
construction of fictive negative decision as a result of inactivity of the first-instance public authority. It
means that passing of time connected with absence of (or insufficient) reaction from such authority
will result in the decision which has never been really issued but establishes a legal fiction building a
chance for the applicant to challenge such process before a higher-instance authority as well.
Use of remedial means in the sphere of public administration makes a precondition before
applying for a judicial review (principle of subsidiarity – compare section 5 CAJ) in the environmental
information cases. The unsuccessful applicant can bring an appeal from the administrative decision
issued by a public authority (even against the fictive decision – see above) within the period of 15
days. This period of time starts to pass from the proper notification of the decision (section 72 CAP).
In the case of a legal fiction, the time frame for an appeal goes by the day following after the very
latest moment for the handling of the request (dissemination of the information requested or decision
upon its withholding). Basically, it happens after one or two months [see article 4 (2) of the
Convention]. Also it is important to put stress on the fact that the fictive decision is lacking in the advice
for parties how to challenge it. This will result in use of a longer period of 90 days for filing an appeal
[section 83 (2) CAP]. Lodging an appeal is free of charge.
An appeal is filed with the administrative authority which issued the challenged decision. This
authority has once more a chance to fully satisfy the applicant and to give him/her all the information
(in other words to revoke its decision). This kind of self-control is called an interlocutory revision. Not
acting in such way, the public authority has 30 days to hand the issue over to an appellate
administrative authority (a superior authority to it). It does not apply to the so called remonstrance
what is a special kind of remedial action against a decision issued by a central administrative authority
(without the devolutive effect – compare section 152 CAP).
The appellate administrative authority will conduct an administrative review of the first-instance
decision. This procedure ought to last no more than 30 days [section 71 (3) CAP in connection with
article 93 (1) CAP]. Definitely it could supply the applicant with the information if it is at its disposal.
That might be the most effective solution. Otherwise, it can confirm the desicion, change the decision
or revoke the decision (fully or partially). Following the revocation, the case will be returned back to
the body subject to a disclosure obligation which is bound by the legal opinion of the appellate body
in the new consideration of the case. The whole procedure could be accelerated by the direct order
of the appellate body to disclose the information. Nowadays, it is still not possible because ARIE does
not include a provision analogical to section 16 (4) of Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to
Information (hereinafter referred to as “AFAI”) and AFAI’s subsidiary use is mainly ruled out by its
section 2 (3). But a prospective amendment of ARIE 14 introduces the information order for
environmental information as well. This is surely a step ahead which should be appreciated. The
appellate authority will in such case revoke the first-instance decision, terminate the procedure and at
the same time it will decide on making the information available. It must happen in the course of one,
or exceptionally two, months. Such order is enforceable.
Summarized, administrative review procedures considering environmental information in
Czechia are more or less compatible with article 9 (1) of the Aarhus Convention. Such procedures are
The Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic: Parliamentary Press 633 –
Governmental Bill amending Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information, as amended, and
Act no. 123/1998 Coll., on the Right to Information on the Environment, as amended.
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quite expeditious – there are clear timelines for dealing with the issue and they are in the same way
effective. Effectivity of these procedures should be even improved by the information order for the
appellate administrative authority. Initialization of the administrative review is furthermore gratis.
Another question is their compatibility with a closely related provision of article 9 (4) of the
Aarhus Convention. A fictive negative decision creates a problem because it does not really exist thus
it surely cannot be issued in writing. It is not only clearly in contravention of article 4 (7) of the
Convention but I find it also unfair and inequitable for the purposes of subsequent review procedure.
It simply hampers the position of the appellant because of the much harder formulation of the
circumstances for his/her appeal. Further ahead, it is impossible for the appellate body to conduct a
real review without the elementary knowledge of the first-instance body’s will. There is no ground for
the different steps but only to revocate the decision. In fact, we cannot talk about a “real” review and
the review procedure as such thus does not have the intended effect.
What has been criticised for a long time15 are the costs for making copies for parties to a
procedure. According to item 3 a) of Act no. 634/2004 Coll., on Administrative Fees, a party to a
procedure has to pay 15 Czech korunas for the first page made by a photocopier or a printer and 5
more Czech korunas for every other page. It is regarded as disproportionate in the situation when the
real price for that is much lower. At that both ARIE and AFAI must follow such a lower real price –
compare section 10 (3) ARIE and section 17 (1) AFAI. These real expenses count up somewhere
between 1 and 2 Czech korunas. Such a significant difference in costs depending on the procedural
position of the person is in contravention of the requirement on a review procedure which is not
prohibitively expensive. Affected persons could argue they are free from unreasonable costs based
directly on article 9 (4) of the Convention through section 8 (1) (e) of Act no. 634/2004 Coll., on
Administrative Fees.
4.2

Judicial review

If mechanism of the administrative review does not bring satisfaction for the applicant, then
he/she can file a complaint before an administrative court in Czechia. The system of Czech
administrative courts has two levels. Firstly, the case is brought before a specialized bench and
specialized judges of a regional court. After that, the issue can be transferred upon the Supreme
Administrative Court.
The basic tool to start a judicial review in environmental information cases is a complaint
against a decision of an appellate administrative authority (section 65 and others CAJ). This complaint
can be lodged within the period of 2 months after the complainant was notified of the decision [see
section 72 (1) CAJ]. In the position of the complainant can be any applicant for environmental
information which means every natural or legal person endowed with individual public-law rights. The
only limitation – factually having a quite small impact and thus admissible – is the precondition of legal
personality of the entity involved.16 Also public-law legal persons (e. g. municipalities), and
theoretically even state can file such a complaint if acting outside the scope of public administration.
The complaint against a decision will challenge the improper – but really issued – decision.
This kind of procedure is aimed at all the decisions burdened with substantive or procedural errors.
Decisions where the exhaustive list of reasons for refusal is exceeded or misused – here compare
primarily section 8 ARIE (a too general request, a request for unfinished data, protection of other
interests – the confidentiality of personal data, of commercial and industrial information, of the
proceedings, protection of the course of justice, public security etc.) but some reasons can be found
also elsewhere (e. g. information allegedly not at the authority’s disposal – derives from section 4
ARIE) – are typically meant as well as situations when environmental information are disclosed in a
wrong form or too late and this action is not rectified by the appellate administrative authority. Definitely
also mistakes made solely by the second-instance body could result in such a complaint.
The only exception represents inactivity of an appellate administrative authority. As I said
before, the legal fiction of a negative decision as a result of inaction happens only in connection with
the first-instance decision, not with the decision of the appellate body. So ignorance by the appellate
authority will result in a chance to file a complaint against inaction of an administrative authority
15
16

Compare MOTZKE, R., PODSKALSKÁ, S.: Aarhuská úmluva ve správní a soudní praxi, p. 37.
Compare sections 15 (1), 23 and 118 of Act no. 89/2012 Coll., the Civil Code.
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(section 79 and others CAJ). The time frame for this complaint is one year from the day when the time
for the issue of a decision lapsed without effect. The court should oblige the appellate authority to
„issue a decision“. Taking into consideration the fact the desicion is issued only after withholding
environmental information this provision should be understood a bit more broadly enabling the court
simply to give an order to deal with the matter within the period of time prescribed by ARIE. It means
more space for the appellate authority – it can either provide the complainant with the information or
to issue a decision impacting the first-instance authority.
Let’s return back to a complaint against a decision. Here we can also imagine the situation
when the court complies with the applicant’s initial request and furnishes the applicant with the
information being simultaneously at its disposal. But much more frequently, the court will revoke a
decision of an appellate administrative authority and it will declare returning the matter to the appellate
body for further proceedings. The court may also avoid the decision of a first-instance administrative
authority which preceded it. Administrative authorities are bound by the court’s legal position in
subsequent proceedings.
What would increase the efficiency of a judicial review is an option of the administrative court
to directly order the appellate authority to provide the applicant with environmental information.
Nowadays, the same as mentioned above in the case of administrative information orders goes for
judicial information orders as well. In the near future, this possibility could become real for them due
to amendment of both Czech information acts. That means the court will review whether the reasons
for denying the request exist. If there are no reasons for denying it the court shall cancel the decision
on the appeal and the decision of the first-instance authority rejecting the request, and shall order the
latter one to provide the information requested within the standard timeline.
Strictly said, Czech judicial review of decisions on information requests following after their
administrative review is in copliance with article 9 (1) of the Aarhus Convention. Their final decisions
are always written and have to include appropriate justification. But also a reflection of article 9 (4) of
the Convention should be made. Theoretically, a judicial review symbolizes a sufficiently effective tool
because it usually enables to subordinate next steps of a public authority to the will of the court and
to enforce this will. And administrative courts are obliged to guarantee the parties’ right to fair trial, i.
e. their procedures should be fair and equitable in the sense of the Convention.
Their efficiency is nevertheless limited by lengthiness of the judicial review.17 It is surely true
that this type of review cannot be as quick as the administrative one. It is inadmissible to accelerate
the judicial review to the detriment of its quality but after many months or even years before issuing a
final judgement the value of environmental information for the initial applicant could be, roughly
spoken, equal to zero. There are still some ways how to speed the process up I would like to mention.
A certain level of swiftness is actually crucial for the effective ensuring of access to environmental
information.
Judicial information orders have already been discussed above. An administrative court deals
with some matters preferentially, regardless of the chronological order of the cases. It will cope as a
matter of priority with complaints against inaction of an administrative authority. The same goes then
for an exemption from judicial fees or if there are serious reasons for such steps ad hoc (compare
section 56 CAJ). However, it is not immanent for complaints against improper handling of the
information requests in general. Administrative courts should concern with all of them outside of the
order. Furthermore, there is not even an approximate time frame for a judicial decision. For example
in Poland, the administrative court has to try the environmental information case within 30 days after
receiving a complaint.18 Czech administrative courts are usually very busy doing their ordinary
activities, not seldom also the court’s seat plays an important role because of allocation of bodies of
public administration. There exists a solution how to force the court into action. It is a proposal for
determining the time limit for performing a procedural act based on section 174a of Act No. 6/2002
Coll., on Judges, Courts, Judges on the Bench and the State Administration of Courts. But this is an
exceptional procedure protecting the complainant against unreasonable delays. The proposal will be
See ČERNÝ, P.: Practical application of Article 9 of the Aarhus Convention in EU countries: Some
comparative remarks, p. 77.
18 Article 20 (2) (2) of Act no. 1227/2008 Coll., on Access to Information on the Environment and its
Protection, Public Participation in Environmental Protection and on Environmental Impact
Assessment.
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thoroughly reviewed by the Supreme Administrative Court in the case of delays on the level of a
regional court, alternatively by a different bench of that Court if there is its own delay. The reviewing
court determines till when a procedural act, such as issuing a decision, must be done. The lengthily
acting court is bound by such determination.
Also for a judicial review is valid that it cannot be prohibitevely expensive. All the costs arising
from participation in the judicial proceedings have to be taken into consideration – it means typically
court fees, attorney’s fees, expert fees or witness and transport costs. What does “prohibitively” mean
talking about fees and costs was clearly summarized for instance by the Court of Justice of the
European Union in case C-260/11 Edwards.19 The persons covered by those provisions should not
be prevented from seeking, or pursuing a claim for, a review by the courts (…) by reason of the
financial burden that might arise as a result. The court fee for filing a complaint against a decision
adds up to 3 000 Czech korunas (ca. 112.5 euros, 500 zloty), and for lodging a complaint against
inaction then 2 000 Czech korunas (ca. 75 euros, 333 zloty) in Czechia.20 If the claimant is unsatisfied
with the regional court’s decision he/she can challenge it through a cassation complaint to the
Supreme Administrative Court what costs 5 000 more Czech korunas (ca. 187.5 euros, 833 zloty).21
There is no distinction for environmental information cases which means only one charge regardless
of the sort of claimants or the particulars of the issue dealt with. There should be a kind of
differentiation. Such a uniform approach, contemplating simultaneously the other costs, could be
dissuasive to the applicant.
An exemption from court fees is definitely available but it is just an exception. As we will have
a look at Slovakian law we find out that environmental non-governmental organizations are exempt
from paying court fees for a judicial review of the lawfulness of decisions by public authorities ex
lege.22 Typically, the fact that the public interest is at stake should be accounted for in allocating
costs.23 In the course of the procedure following after lodging a cassation complaint, the complainant
must be represented by a counsel, the same goes e. g. for the process before the Constitutional Court
of the Czech Republic. But it is the result of a higher standard of difficulty in argumentation. What is
in favour of the claimant is the rule that public authorities cannot demand usually attorney’s fees.
The same problem concerning making copies mentioned above in connection with the
administrative review should be mentioned. During the judicial review, they are even more expensive
for parties – 20 Czech korunas per page [item 30 (2) of Act no. 549/1991 Coll., on Court Fees].
As the ACCC pointed out, the “costs follow the event” rule – typical for Czechia as well – is not
inherently objectionable under the Convention, although the compatibility of that rule with the
Convention depends on the outcome in each specific case and the existence of a clear rule that
prevents prohibitively expensive procedures.24 The court should take into consideration for example
the claimant’s financial situation, the amount of the costs, the situation of the parties concerned,
whether the claimant has a reasonable prospect of success, the importance of what is at stake for the
claimant and for the protection of the environment, the complexity of the relevant law and procedure,
the potentially frivolous nature of the claim at its various stages, and the existence of a national legal
aid scheme or a costs protection regime.25 Potential severity of the amount of costs being insisted
from the claimant could be reduced by a rule anchored at section 60 (7) CAJ. According to that rule,
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Judgement of CJEU from April 11th, 2013, The Queen, on the application of David Edwards and
Lilian Pallikaropoulos v Environment Agency and Others, Case C-260/11, point 35.
20 Item 18 (2) a), d) of Act no. 549/1991 Coll., on Court Fees.
21 Item 19 of the same Act.
22 Section 4 (2) c) of Act no. 71/1992 Coll., on Court Fees and the Fee for a Copy from the Criminal
Record.
23 Findings and recommendations with regard to communication ACCC/C/2008/27 concerning
compliance by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, adopted by the Compliance
Committee on 24 September 2010, point 45.
24 Findings and recommendations with regard to communication ACCC/C/2008/33 concerning
compliance by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, adopted by the Compliance
Committee on 24 September 2010, point 129.
25 Compare Judgement of CJEU from April 11 th, 2013, The Queen, on the application of David
Edwards and Lilian Pallikaropoulos v Environment Agency and Others, Case C-260/11, point 46.
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if there are reasons worthy of special consideration, the court may exceptionally decide that the
reimbursement of costs of the parties or the state is to be completely or partly denied.

5

CONCLUSION

This article showed that the Czech Republic in its review procedures more or less reflects the
requirements of article 9 (1) of the Aarhus Convention. What proved to be quite a challenge is the
proper implementation of article 9 (4) closely accompanying it. General preconditions for the
administrative and the judicial review deriving from this provision are providing adequate and effective
remedies, and fairness, equity, timeliness and absence of prohibitive expenses.
The construction of fictive decisions as a result of inactivity of the first-instance public authority
makes the position of the applicant harder, he/she has to be much more vigilant counting time frames
for remedial actions and it is more difficult to argue for him/her. Both review mechanisms would be
more effective using direct orders to disclose environmental information requested. But it is reckoned.
Talking about the judicial review especially, environmental information cases should be more
distinguished from the others, e. g. by preferential dealing with them, by timelines for hearing.
Unnecessary costs could represent another problem. Possibility to reduce court fees in such cases or
exemption of some groups of complainants requesting environmental information from their payment
is also worth reflecting. Costs for making copies should reflect real expenses on them.
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THE IMPORTANCE OF JUDICIAL INTERPRETATION OF LAW
IN NATURE AND BIODIVERSITY PROTECTION
Denis Bede1
Ministry of Environment of the Slovak Republic

Abstract: Legal interpretation is the integral part of the application of law. In some cases, the
interpretation of law can go far beyond the scope of the text of the source of law. Such cases demand
clarification of the meaning through content and aim of the legal rules. The conference paper
addresses the importance of judicial interpretation of environmental legislation in cases where the
wording of particular provision leaves it to the judge to decide on the correct application of the law.
Therefore, the author points out, how important it is for the judiciary to have a good understanding of
different environmental problems. Otherwise the judicial decisions can cause environmental law to be
ineffective or even futile.
Key words: interpretation of law, judicial interpretation, application of law, nature protection,
environmental law

1

INTRODUCTION
The Global Judges Symposium on Sustainable Development and the Role of Law stressed
out that a judiciary well informed of the rapidly expanding boundaries of the environmental law and
sensitive to their role and responsibilities in promoting the rule of law in regard to environmentally
friendly development, would play a critical role in the vindication of the public interest in a healthy and
secure environment through the interpretation, enhancement and enforcement of environmental law.2
The deficiency in knowledge of different environmental problems, relevant skills in interpreting the
environmental law and scarcity of information, according to the Global Judges Symposium, is one of
the principal causes that contribute to the lack of effective implementation of environmental law. 3 In
resolving such issues judges will have to use common techniques such as legal interpretation, fully
reasoned decisions, legislative history and precedents.4 In many environmental cases, judges are
called upon to resolve different interpretations of the normative text. The resulting decision than can
have implications beyond the case at hand and affect future decision-making. This conference paper
sets out to review how judicial interpretation of environmental law provisions can affect the
implementation and application of nature protection law. Assuming that the improper interpretation of
applicable rules can be based on insufficient knowledge of different environmental problems, correct
application of environmental law achieved through a proper judicial interpretation, can make a
significant contribution to the nature and biodiversity protection.
2

SENSE OF LEGAL INTERPRETATION, JUDICIAL COMPLETION OF THE LAW AND THE
ROLE OF PRE-UNDERSTANDING
Legislative bodies often pass expansive legislation, where definitions and measures have
significant breadth, because it is impossible to cover every situation and give satisfactory answer to
every conceivable legal question that can occur in legal reality. This problem has been very aptly

1

In this article, the author presents his own opinions, it is not an official position of the Ministry of
Environment of the Slovak Republic.
2 Global Judges Symposium on Sustainable Development and the Role of Law, Aug. 18-20, 2002,
UNEP Executive Director´s Background Paper to the Global Judges Symposium.
3 KENNETH, J. M., JO, J. A. G.: The Importance of the Judiciary in Environmental Compliance and
Enforcement. 2012. p 545.
4 See SHELTON, D. and Kiss, A.: Judicial handbook on Environmental Law. United Nations
Environment Programme, 2005.
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expressed by the German Supreme Court in 1889, when it stated, that “for the legislator it is an
unrealizable task to express every general legal principle in a sentence with such clarity, that it is
possible to deduce from it by a simple judgement the consequences for all cases controlled by that
principle. It is not the task of the legislator to pass a specific norm for every relation shaping in the
society. And eventually it is not a matter for the legislator, to think about all legislative and technical
forms that can spoil the objectives of the law. It is the matter for the jurisprudence and mainly caselaw.”5 Hollander aptly stated in this matter, that “if a part of a legal norm is not explicitly stated in the
legal regulation, it is either an expression of incompleteness of legal regulation (a gap in the law), or
a case of legal norm which is implicitly contained in the legal system and its content must be logically
deduced from the standards explicitly expressed”6. He calls the procedure of filling the gaps in legal
regulation the completion of law and refers to the process by which a norm contained implicitly may
be inferred from a norm expressly enshrined in law as interpretation of largo sensu. The basic
precondition for the judicial interpretation and/or completion of law is the existence of a part of the
legal regulation which remained “open” after the legislative process.
The question is, whether every legal text needs to be interpreted. According to Pipa, there are
two different approaches. The first one considers interpretation as necessary only in cases of indistinct
text of particular legal provision, when there may be different opinions on or interpretations of the
normative text. According to the other approach, it is necessary to interpret every legal text, because
even if the sense of it seems unquestionable, the absence of a dispute over the content and meaning
of the text can be identified only as a result of the interpretation process itself. 7 T. Gizbert-Studnicki
dealt with the idea that different meaning expectations lead to different meanings of the same
normative text. He expressed, that the normative text has no meaning in itself and that the meaning
belongs to the text only from the point of view of a certain question. The answer to that question,
offered to the interpreter by the text, then can lead to a change in meaning expectations. This
phenomenon is described as a hermeneutic circle. According to Holländer, this leads us to the
conclusion, that the application of law represents a cascade of correlations between the preunderstanding of the interpreter, the general rule of law and the circumstances of the particular case.8
Based on Holländer´s premises then, the dilemma between the binding nature of the literal wording
and the acceptance of the interpreter´s ability to deviate from the literal wording depends on how the
role of application of law is perceived. Whether it is considered only as an authoritative application of
pre-established normative regulation, or whether its content is also the consideration of the purpose
of normative regulation and finality of the decision9.
The latter case, in connection with the character of environmental law as a relatively new and
dynamically evolving branch of law, supports the role of judicial interpretation in the way that it may
not only enhance the understandability and enforceability of legal requirements but also identify
shortcomings in existing legislation that prevent effective application and enforcement. 10
Another difficulty in interpretation and application of environmental law originate from the
character of EU law, where many legal institutes have no equivalent in national legal systems.
Interpretation of EU law therefore has its own specifics, mainly the need to apply comparative linguistic
interpretation to clarify ambiguities and inaccuracies by comparing the normative text in national
language with English, French or German versions in which the directives or regulations are most
often drafted. The responsibility for comparative linguistic interpretation in the process of applying the
law places considerable demands, in particular on judges of general national courts. 11

HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, p. 156.
HOLLÄNDER, P.: Interpretácia práva, p. 8.
7 PIPA, M.: Právny výklad v súdnej aplikácii práva a sudcovské dotváranie práva. In: Dny práva –
2010 – Days of Law, 1. ed. Brno: Masaryk University, 2010, p. 2941.
8 HOLLÄNDER, P.: Interpretácia práva, p. 11.
9 Ibid, p. 9.
10 MULKEY, M. E.: Judges and Other Lawmakers: Critical Contributions to Environmental Law
Enforcement. p. 8.
11 TÓTHOVÁ, M.: Interpretácia práva a právny jazyk. In: Dny práva – 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno:
Masaryk University, 2010, p. 3000.
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3

JUDICIAL INTERPRETATION OF EUROPEAN NATURE PROTECTION LAW IN CASELAW OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
According to the official website, the Court of Justice of the European Union (hereinafter
referred to as “the Court”) “interprets EU law to make sure it is applied in the same way in all EU
countries and settles legal disputes between national governments and EU institutions.” To ensure
the effective and uniform application of EU law and to prevent divergent interpretations, national courts
of all Member States may, and sometimes even must, turn to the Court for clarification, in order to
ascertain the compliance of national legislation with the EU law. The reply of the Court is not an
opinion, but takes the form of a judgment, that is binding not only by the national court to which it is
addressed, but also binds other national courts before which the same problem is raised.12 This
interpretative role of the Court is crucial also for the application of environmental legislation in Slovakia
as demonstrated in several notable preliminary rulings, for example in the case C-240/09 or very
recently in case C-88/19.
The contextual matter and interpretation in the light of the wording and the purpose of the EU
directive to achieve the intended results of the EU law was referred to by the Court on several
occasions such as in Von Colson Case13 or, regarding the environmental matters, in the judgment in
case C-118/94. In this case the Court ruled, that the Article 9 of the Birds Directive 14 “is to be
interpreted as meaning that it authorizes the Member States to derogate from the general prohibition
on hunting protected species laid down by Articles 5 and 7 of the directive only by measures which
refer in sufficient detail to the factors mentioned in Article 9(1) and (2)”15. It also emphasized, that the
transposition of the EU law into national law does not require to be enacted in precisely the same
words in a specific express legal provision and a general legal context may be sufficient if it actually
ensures the full application16. Otherwise there is still judicial interpretation, which has to ensure the
correct application in cases of improper transposition.
In the judgement in case C-240/09 the Court ruled that although the Article 9(3) of the Aarhus
Convention17 does not have direct effect in EU law, it is the task of the referring court “to interpret, to
the fullest extent possible, the procedural rules relating to the conditions to be met in order to bring
administrative or judicial proceedings in accordance with the objectives of Article 9(3) and the
objective of effective judicial protection of the rights conferred by EU law, in order to enable an
environmental protection organization, such as the Lesoochranárske zoskupenie, to challenge before
a court a decision taken following administrative proceedings liable to be contrary to EU environmental
law.”18 Ruling that it is inconceivable to interpret in fact any article of the Aarhus Convention in such
a way as to make it in practice impossible or excessively difficult to exercise rights conferred by EU
law, played a substantial role in shifting the application of procedural rights derived from the Aarhus
Convention before Slovakian courts.
Important interpretation of the terms and temporal scope of the Habitats Directive 19 was made
by the Court in case C-226/08. According to the Court, Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive
must be interpreted in a way, that even the ongoing maintenance works on the river estuaries
designated as Site of Community Importance (SCI), which are not directly connected or necessary to
the management of the site but are already permanently authorized under national law, “must, to the
extent that they constitute a project and are likely to have significant effect on the site concerned,
12

See European Commission: Nature and Biodiversity Cases. Ruling of the European Court of
Justice. 2006. p. 8.
13 Judgement of 10 April 1984, Von Colson and Kamann v Land Nordrhein-Westfalen, C-14/83,
EU:C:1984:153.
14 Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds.
15 Judgement of 7 March 1996, Associazione Italiana per il World Wildlife Fund and Others v Regione
Veneto, C-118/94, EU:C:1996:86.
16 Ibid, paragraph 20.
17 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice
in Environmental Matters done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998.
18 Judgment of 8 March 2011, Lesoochranárske zoskupenie VLK v Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, C-240/09, EU:C:2011:125, paragraph 51-52.
19 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild
fauna and flora.
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undergo an assessment of their implications for that site.”20 The Court therefore ruled, that not the
previous authorization of the project for the future, but the connection with or necessity to the
management of the site and the likeliness to have significant effects on the site, are key aspects for
assessment of the project against its implications for that site. Moreover, it stated, that according to
the settled case-law, “the scope of the principle of the protection of legitimate expectations cannot be
extended to the point of generally preventing new rules from applying to the future effects of situations
which arose under the earlier rules”21.
In another, very recent case, the Court interpreted Articles 12(1) and 16(1) of the Habitats
Directive. The first is setting out the obligation to take the requisite measures to establish a system of
strict protection for the animal species, such as canis lupus, in their natural range, prohibiting all forms
of deliberate capture or killing of specimens of the species in the wild, while the latter defines precisely
and exhaustively the conditions under which the Member State may derogate from the provisions of
Article 12 to 14. Romanian national court struggled with the question, whether the system for
protection of endangered species laid down in Article 12 of the Directive applies only to the natural
range of the species in the wild and cease to apply if the specimen wanders into the area of human
settlement or its vicinity. The Court interpreted the concept of “natural range in the wild” and protection
provided in Article 12(1) as not based on the place, area or habitat where they are currently located22,
referring partially to Article 4(1) of the Directive as well as to the Convention on the Conservation of
Migratory Species of Wild Animals (Bonn Convention). According to the Article 4(1) for animal species
ranging over wide areas, listed sites shall correspond to the places within the natural range of such
species which present the physical or biological factors essential to their life and reproduction. At the
same time, definition of “range” in the Bonn Convention supports this interpretation, stating that it
means “all the areas of land or water that a species inhabits, stays in temporarily, crosses of overflies
at any time on its normal migration route”23. Finally, the Court held, that the obligation to strictly protect
endangered or protected species in accordance with Article 12 et seq. of the Habitats Directive applies
to the whole natural range of those species, whether in their natural habitat, in protected areas or vice
versa near human settlements24.
4

JUDICIAL INTERPRETATION OF SLOVAK NATURE PROTECTION LAW
The most important role in providing judicial interpretation of environmental matters among
Slovak courts is played by the Supreme Court of the Slovak Republic. According to Slovak legal order,
Supreme Court of the Slovak Republic is responsible for uniform interpretation and uniform application
of laws and other generally binding legal regulations by its own decision-making and by adopting
opinions on unifying the interpretation25. On several occasions it emphasized, that when interpreting
the legal regulations and its institutes, the administrative court cannot approach them only in terms of
grammatical interpretation but must also reliably determine the meaning and intent of the legal norm
in question26. At the same time, it should be publishing lawful court decisions of fundamental
importance in the Collection of Opinions of the Supreme Court and Decisions of Courts of Slovak
Republic. However, to date, only two decisions of fundamental importance and one opinion of the
Supreme Court concerning environmental law have been published.
In the first decision the Supreme Court interprets the use of fictitious decision in case of inaction
of administrative body. According to the Supreme Court, strict use of positive fictitious decision only
depending on the lapse of time limit for issuing the decision because of inaction would make such
positive decision unlawful. And especially in cases when the administrative authority already started
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Judgment of 14 January 2010, Stadt Papenburg v Bundesrepublik Deutschland, C-226/08,
EU:C:2010:10, paragraphs 50.
21 Ibid, paragraph 46.
22 Judgement of 11 June 2020, Asociatia „Alianta pentru combaterea abuzurilor“ v TM and Others, C88/19, EU:C:2020:458, paragraph 31.
23 Art. 1(1) letter f) of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals.
24 Judgement of 11 June 2020, Asociatia „Alianta pentru combaterea abuzurilor“ v TM and Others, C88/19, EU:C:2020:458, paragraph 52.
25 Act No. 757/2004 Coll. on courts as amended, § 8 (3).
26 See Resolution of 19 June 2018, 1Sžk/5/2017, SK:NSSR:2018:1016200954.2, paragraph 39.
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performing procedural acts leading to the issuance of the decision27. In the second of the decisions
mentioned above the Supreme Court deals with the application preference of the Aarhus Convention
before the national law in relation to access to information in environmental matters. The Supreme
Court ruled that Directive 2003/4/EC28 as well as Aarhus Convention lay down the principle that only
specific information, the disclosure of which could jeopardize security, may be kept confidential, while
all the remaining information especially those relating to the environment have to be made available29.
The only opinion of the Supreme Court related to environmental matters published to date,
deals with unification of the interpretation of certain provisions of Act No. 543/2002 Coll. on Nature
and Landscape Protection, as amended, on the consequences of the invalidity of a permit for the
killing of protected animal for the course of court proceedings.
The Constitutional Court of the Slovak Republic also commented on the issue of excessive
formalism in the interpretation of law. It stated, that the excessive formalism in interpreting legal
provisions, which leads to apparent injustice, by public authorities and, above all, by general courts,
cannot be tolerated. It further ruled, that general courts are not absolutely bound by the literal wording
of the law and that they may and even must deviate from it if required by the purpose of the law, a
systematic connection or one of the constitutional principles, and that their purpose and meaning,
which is not only expressed in the words and sentences of the particular legislation but also in the
basic principles of the rule of law, cannot be neglected30.
5

CONCLUSION
As demonstrated on selected judicial decisions in previous chapters, judicial interpretation of
environmental law plays important role in its application and it is therefore one of the key elements for
better nature and biodiversity protection. The importance of judicial completion of law is even more
remarkable in case of environmental law, as it is practically impossible to regulate every situation that
may arise in such a dynamic legal sector. In this respect, environmental law is very prone to judicial
finesse. This need for closing the gaps that remain after the legislative process can be largely
addressed by the Court of Justice of the European Union due to the Community nature of the majority
of EU environmental legislation.
National courts can also make a substantive contribution. However, as we see on the example
of Slovak judiciary system, there are several basic limitations. To begin with, there is insufficient
specialization of judges in the field of environmental law, clearly visible in decisions of regional courts.
The problem lies mainly in the internal organization of the courts and in the division of their agenda. It
is divided into four groups – civil, criminal, commercial and administrative, the latter also including the
environmental agenda. Judges deciding cases under vast administrative law agenda cannot
sufficiently specialize in environmental law, therefore they frequently lack environmental finesse as
mentioned above. The same principle, to some extent, also apply to the Supreme Court, resulting in
deficiency of binding interpretative opinions on environmental issues, as demonstrated in the previous
chapter. Secondly, this problem may be partially caused by the organization of the judicial system in
Slovak Republic, where until recently there was no consistent separation of the administrative
judiciary. The recent recodification of civil procedural law has led to the independence of the
administrative judiciary but has maintained the functioning of administrative courts within the system
of general justice, without the creation of the Supreme Administrative Court.
With growing importance of environmental law and the complexity of its legal regulation in the
future, we must ensure a closer specialization of judges on the agenda of judicial protection of the
environment. Simultaneously, over time, there may be a need to create an independent Supreme
Administrative Court following the example of Czech Republic, or at least to consider the creation of
specialized environmental senates within regional courts and the Supreme Court. Without narrower

27

See Collection of Opinions of the Supreme Court and Decisions of Courts of Slovak Republic
2/2012, Judgement of 25 January 2011, 4Sžp/2/2010.
28 Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public
access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC.
29 See Collection of Opinions of the Supreme Court and Decisions of Courts of Slovak Republic
10/2015, Judgement of 9 June 2015, 3Sži/22/2014, p 63-72.
30 See Finding of 31 August 2017, I. ÚS 155/2017.
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specialization of judges on the environmental law agenda, we will lack an important element of nature
and biodiversity protection and environmentally friendly development.
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Abstract: This paper deals with the current legislation governing the position of public concerned in
Administrative Court Procedure on the review of acts issued in the Administrative Proceedings in
environmental matters. The author also focuses on case law of national courts of Slovak Republic as
well as on case law of European Court of Justice on the access to judicial protection of public
concerned.
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1

INTRODUCTION

Finally, the interest in the protection of environment and environmental awareness among
contemporary society is growing. The current degree of technological progress although brought us
the environment in a state of emergency in which it is today, however also brought us the possibility
of a deeper examination and provided us with informations how to reverse the escalating negative
impact. Even though the Plato was one of the earliest who was aware of consequences of some
human activities on nature, consequences like soil erosion or deforestation but as well as Aristotle,
did not feel worried about those. Aristotle would describe nature as permanent and fundamentally
unchanging,2 which is unfortunately not the case today.
When moving towards protection of environment from the public administration perspective,
such awareness of negative impact of the human activities, should also be the integral part of decision
making process. But the scope of activities and decision making processes of public administration is
diverse and awareness and caution is not always easy to reach. Therefore, not only the state or selfgovernmental organizations and bodies, but public itself should be concerned in matters of
environment. Based on the right of every person to live in an environment adequate to his or her
health and well-being, the duty both individually and in association with others, to protect and improve
the environment for the benefit of present and future generations 3 is derived. To exercise this right
and observe the fulfilment of duty towards environment either duty of public authorities or duty of every
other person and bring awareness into activities of public administration, citizens must have access
to information, be entitled to participate in decision making and have access to justice in environmental
matters.4
The importance of these rights has raised with the adoption of Convention on Access to
Information, Public Participation in Decision Making and Access to Justice in Environmental Matters
in Aarhus, Denmark on 25 June 1998 (Aarhus Convention).
The aim of this contribution is to describe current legal framework which regulates the access
to justice in environmental matters. The aim is also to point out legal shortcomings which can cause
violation of the right to access to justice.

1

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the Contract no.
APVV-18-0534
2 ATTFIELD, R. Environmental Ethics. Very short introduction. 1st edition. USA: Oxford University
Press, 2018. p 34
3 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice
in Environmental Matters (Aarhus Convention), introductory paragraph 7.
4 Ibid., introductory paragraph 8.
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2

RIGHT TO ACCESS TO JUSTICE IN ENVRONMENTAL MATTER IN SLOVAK REPUBLIC

The right to healthy (favourable) environment, duty of every person to protect the environment
as well as the right to early given/timely and complete information about the state of the environment
and the causes and consequences of that state has been recognized in Slovakia since the
Constitution was adopted.5
Moreover, the provisions in Art. 46 especially par. 1 and par. 2 Law No 460/1992 Coll. The
Constitution of Slovak republic (Constitution) are of equal importance in order to guarantee everyone
possibility to claim their rights before the independent court in accordance with the procedure
established by law and in cases established by law or before another authorized body of the Slovak
Republic. As well as whoever claims to have been deprived of his rights by decision of a public
authority may apply to a court to review the legality of such decision, unless the law provides
otherwise.6 (Review of decisions concerning fundamental rights and freedoms must not be excluded
from the jurisdiction of the court.)
As far as right to access to justice in environmental matters is concerned, current legal
framework in Slovakia is to be found in Law no 162/2015 Coll. Administrative Judicial Code
(Administrative Judicial code). Taking to account international treaties and European Union (EU)
legislation, it could also be found in Aarhus convention and EU secondary legislation. According to
the Administrative Judicial Code the right to access to justice is guaranteed through the concept of
public concerned in environmental matters.
2.1

Aarhus Convention
Slovakia agreed to accede to the Aarhus Convention in 23 September 2005. When focusing
on 3. Pillar, it has been reflected in, at that time in force, Law no 99/1963 Coll. Civil Procedural Code
(Civil Procedural Code), but mainly after recodification of court procedural rules in Administrative
Judicial Code.
2.2

Slovak legislation
In order to understand the subject matter more deeply, before moving into analysis of current
legal framework on Administrative Court Procedure in environmental matters in Slovakia, I consider it
important firstly to describe previous legislation, especially for foreign readers of my contribution.
2.2.1

Previous legislation

Previously, until the new Administrative Judicial Code has been adopted, the legal framework
concerning right to access to justice in environmental matters was regulated (even though not
explicitly) by Civil Procedural Code, particularly in Section 250.
Section 250 regulated the position of parties to the Administrative Court Proceeding. According
to the Section 250 Par. 1 of the Civil Procedural Code in force before 15 October 2008, as a party to
the proceeding were considered only claimant and defendant.7 Therefore, anyone else who
participated in preceding Administrative Procedure not in a position of party (for example as a “person
participating” or otherwise said “interested party”), did not have right to be a party to the Administrative
Court Procedure.8
Civil Procedural Code had been amended and second sentence was added to the Art. 250 par.
1, which stated that the court shall, even without a motion, by a resolution, include in the proceedings
party to the preceding Administrative Procedure, whose rights and obligations could be affected by
the annulment of the administrative decision in question.

5

Law no 460/1992 Coll. The Constitution of Slovak republic, Art. 44 and 45.
Ibid., Art. 46, especially Par. 1 and Par. 2.
7 In administrative court procedure on review of administrative authority decision, defendand is
always administrative authority which issued the decision in question.
8 MICHALOVIČ, M.: Zainteresovaná verejnosť. In: Milníky práva v stredoeurópskom priestore, 2016,
p. 425.
6
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Even though Civil Procedural Code did not lay down any rights in particular to public concerned
as such, based on Art. 250 Par. 1 second sentence, in such a case that the public concerned did not
file a petition to the Administrative Court (was not in a position of claimant) still had the position of
party to the Administrative Court Procedure, on the basis of its previous position as a party to the
preceding Administrative Procedure.
However, the public concerned, which has not been a party to the preceding Administrative
Procedure but only had the position of person participating on proceeding, could not be the party to
the Administrative Court Procedure. It could have occurred due to fact that some special laws granted
to the public concerned only a position of person participating on proceeding, or in some cases did
not even granted any. It meant that the public concerned could not exercise rights as party to the
proceeding could, as in the Lesoochranárske zoskupenie VLK (LZ) vs. Ministry of environment of
Slovak republic (Case C-240/09).
At the beginning of the case, before District Court of Trenčín, LZ relying on Art 9 par. 3 of
Aarhus Convention requested to be accorded the status of party to the Administrative Court
Procedure. However, on the ground of Art. 14 Par. 2 Law No 71/1967 Coll. on Administrative
Procedure (The Administrative Procedure Act) in connection with the Law No 543/2002 as amended
by Law No 554/2007, with effect from 1 December 2007 LZ, The District Court rejected.
The environmental associations were classed as “person participating” (or as ruling of ECJ
describes “interested party”) rather than as “party to the procedure”. Therefore, applicable procedural
laws at Civil Procedural Code precluded those associations from directly initiating proceedings before
the court to review the legality of decisions.
Until the reference for a preliminary ruling to The Court of Justice of European Union (ECJ) in
a Case C-240/09 has been filed, the petitions filed by public concerned in cases in which they were
not party to the procedure, have been rejected.9
The Ruling ECJ in Case C-240/09 has left it for the national courts to determine whether Article
9 par. 3 of the Aarhus Convention has direct effect within their own legal order. ECJ emphasised that
it should be interpreted as including within the concept of ‘act of a public authority’ an act consisting
of the delivery of a decision. The right of public access to judicial review, within the constraints
permitted by Article 9 par. 3, includes the right to challenge a decision of an administrative body which
is alleged to contravene provisions of the Member State’s national law relating to the environment. 10
The Supreme court of Slovak republic in a Case 5Sžp/41/2009 has taken to account the ruling
of ECJ in a Case C-240/09 and confirmed that the Slovak republic agreed to comply with its
international commitments laid down in Aarhus convention, Art. 9 par.3. Therefore, in such a case,
that legislative and executive power has not taken appropriate normative steps to create suitable
conditions for implementation of the rights in question into Slovak legal order, than the judiciary on the
basis of the constitutional principle of primacy of Community law 11 and the principle of loyal
cooperation12 and respect for the rule of law13 must grand when someone (as public interested in
environmental matters) claim his/her right of access to administrative and judicial proceeding. 14
The Supreme Court ruling not only have meant a considerable move towards broader scope
of rights granted to every person in Slovak republic, who wants to participate in the protection of
environment as a member of public concerned. It also meant the attitudinal change in the society
towards achieving sustainable development goals and deeper environmental protection. Thirdly, the
ruling created a new case law, on which grounds the concept of public concerned was enacted in
newly adopted procedural rules in Administrative Judicial code.15

9

For example in cases: no.p. 5Sž p 6/2009, no.p. 5Sžp 40/2009.
Opinion of Advocate General Sharpson delivered on 15 July 2010, Par. 101 (2).
11 Law no 460/1992 Coll. The Constitution of Slovak republic, Article 7 par. 2.
12 Treaty on European Union, Article 4 par. 3
13 Law no 460/1992 Coll. The Constitution of Slovak republic, Article 1 par. 1.
14 The Supreme Court of Slovak Republic Decision no.p. 5Sžp/41/2009, p. 10.
15 Explanatory note to Section 42 of Administrative Judicial Code: „According to constant case law,
the public concerned has the right to be a party to proceedings in those designated proceedings
relating to the environment in which such an explicit normative regulation is absent.“
10
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2.2.2

Current legislation

Currently, the right to access to justice in environmental matters is laid down in still quite newly
adopted Administrative Judicial Code particularly in Section 42 Par. 1 through the concept of public
concerned. Public concerned which had according to the special law right to participate on
administrative procedure, has right:
A.

to file the General Administrative Action in accordance with Section 6 Par. 2 let. a)

B.

to file an Action against inactivity Section 6 Par. 2 let. e)

C.

to bring an Action against a Generally Binding Regulation,

D.

to participate in proceedings on an Administrative Action in accordance with Section 6 Par.
2 let. a)

Provisions laying down the public concerned are among the provisions that lay down other
entities with participating rights to the proceeding (iné subjekty konania), that is a considerable move
towards guaranty of right to justice in environmental matters.
In Slovak legal order, the public concerned has right either to participate as person participating
on Administrative Procedure (interested party) (e.g. pursuant to Section 24 and others of Act no
24/2006 Coll. on Environmental Impact Assessment and on Amendments to Certain Acts or pursuant
to Section 8 para. 6 of Act no 514/2008 Coll. on the Management of Waste from the Mining Industry
and on Amendments to Certain Acts) or directly as a party to the proceeding (e.g. pursuant to Section
9 Par. 2 of Act No. 39/2013 Coll. on Integrated Pollution Prevention and Control). Moreover, according
to case law in connection with Section 14 Par. 1 of Administrative Procedure Act, if an explicit
normative regulation absents, the special law has to be interpreted in accordance with Aarhus
convention and the right of public concerned to be a party to proceedings concerning environmental
matters has to be guaranteed.
What needs to be emphasized in Administrative court procedure is that the public concerned
exercise its right based on public interest in comparison to administrative court procedure where an
individual person (either natural or artificial) exercise their right of access to the court base on violation
of individual rights (na základe porušenia subjektívnych práv). Therefore, public concerned is not
considered party to the administrative court proceeding in a sense of protecting its individual rights
(subjektívne práva), rather it could be considered as a representant of public interest as opposed to
individual interest.16
In a following subsections I focus on right to file a general administrative action and right to
participate in proceedings on Administrative Action. I would like to point out legal shortcomings that
have arisen in some particular cases. In this contribution, I will not discuss the right to file an Action
against inactivity and the right to bring an Action against a Generally Binding Regulation.
Ad A) Right to file a General administrative action according to Section 6 Par. 3 letter a)
The Administrative Court Procedure in general is focused on the judicial review of the acts and
activities of public administration. Administrative Judicial Code regulates the reviewing of
administrative decisions in the Third Part, particularly in provisions Section 177 to 193.
According to Section 178 Par. 3 in connection with the Section 181 Par. 3 the public concerned
is entitled to bring an Administrative Action against a decision of a public authority or a measure of a
public authority if it claims that the public interest in the field of the environment has been violated
within two months of the decision or measure entered into force.
To be able to file an administrative action following conditions need to be met:

BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., ŠTEVČEK, M, FILOVÁ, A. and others.: Administrative Judicial Code:
commentary. Bratislava: C. H. Beck, 2018. 1824 p. ISBN 978-80-7400-678-4, commentary to Section
42.
16
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1.

public concerned had a right to participate in administrative proceeding under a special law
(taking to account case law not necessarily),

2.

administrative proceeding must be in environmental matters and

3.

public concerned has exhausted ordinary remedies with the exception that was not entitled
to do so.

As I mentioned earlier in my contribution case law established, that also the public concerned
which pursuant the special law does not have the position of party to the administrative procedure,
could infer the right from that law, by interpretation in accordance with the Aarhus convention.
One of examples of such a case could be found at Spatial Planning Procedure, for example
when waste recycling facility is going to be placed. Pursuant to Section 34 par. 1 and 2 of Law No
50/1976 Coll. on land-use planning and building code (Building Act) public concerned has only the
position of party, in a case such a position is granted on the basis of the Sections 24 to 27 of Law No
24/2006 Coll. on environmental impact assessment and amending certain acts (EIA Act). However, if
taking an example with waste recycling facility, the capacity of waste per year which is going to be
recycled in facility does not exceed the threshold value stated in Anex. to EIA Act, no screening
procedure neither environmental impact assessment is required. Therefore, the right of public
concerned to be a party in subsequent procedures could not be inferred from EIA Act or Building Act.
It could and should be, on the basis of Section 14 par. 1 and par. 2 of Administrative Procedural Act
in connection with the case law stated in decision no.p. 5Sžp/41/2009 inferred from interpretation.
However, the authority to decide at Space Planning Procedure belongs to municipalities, as a
delegated competence of state administration.
The problem arises with applying the above-mentioned case law by municipalities, which in
many cases are not aware of such. Thus, they are rejecting the application of public concerned to be
a party to the Administrative Procedure. Even though, Administrative Courts should, at the review
procedure, annul the decision of public authority, but if public concerned does not have legal support
it can prevent them from using remedies and applying to the court.
The other fact, what needs to be mentioned, when speaking about General Administrative
Action in environmental matters is possibility of public concerned to be a party to the Administrative
Punishment Procedure.
Administrative Actions in matters of Administrative Punishment are regulated in Third part, Title
II and are not considered to belong under General Administrative Action. Therefore, based on Section
42 par. 1 letter a) and d) public concerned does not have right to file or to participate in Administrative
Actions in matters of Administrative Punishment.
Contrary to Czech Republic, courts in Slovakia until now (based on my research through the
Slovak courts decisions) were not dealing with such a case when the public concerned would require
to participate on Administrative Punishment Procedure nor file an Administrative Action in matters of
Administrative Punishment concerning environmental interests. As opposed to Slovakia, quite
recently Constitutional Court of Czech Republic supported the participation of environmental NGO in
Administrative Punishment proceeding. The court concluded that the Section 70 Par. 2 of Act
no.114/1992 Coll. on the protection of nature and landscape, could also be interpreted in such a way
that an Administrative Punishment procedure can also be considered as proceedings in which the
interests of nature and landscape protection may be affected, thus it should be interpreted in
accordance with Art. 9 par. 3 of Aarhus Convention. The ruling however means, that the Constitutional
Court deviated from the conclusions of the judgment of the Supreme Administrative Court of Czech
Republic No. 7 As 311/2016-31 from 28 march 2017.17
Ad. D) Right To participate in proceedings on an administrative action according to Section 6 Par. 2
letter. a)

VOMÁČKA, V.: Přikrmování Schrodingerovy kočky: Ústavní soud podpořil účast ekologických
spolků v přestupkovém řízení (polemika). In: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2019,
č.1(51), p. 93-108.
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As I mentioned above, pursuant to Section 42 par. 2 the public concerned could also be in a
position of person participating (interested party) in proceeding. The Section 42 par. 2 refers to the
Section 41 and state that the provisions concerning the person participating in the proceeding shall
apply mutatis mutandis to the public concerned participation. However, it does not state what
paragraph in particular should apply at public concerned participation as person participating and
leaves us in the state of ambiguity. Especially due to fact that there are two different positions of
person participating and the scope of rights granted.
Section 41 par. 1 defines person participating (interested person) as a person, who had the
position of person participating in preceding Administrative Procedure under Administrative Procedure
Act. In such a case, the President of the Chamber shall notify such person of an ongoing proceeding
and invite him/her to notify him/her within the time limit in which the person shall determine, whether
he/she will exercise the rights of the person participating in the proceedings.
Section 41 par. 2 however lays down the conditions differently. Pursuant to Section 41 par. 2
the court may, based on the application (request) of interested person to participate, grant to such
person a position of person participating. The position could be granted to a person, whose rights
could be directly affected or have been directly affected either by issuance of decision in question, by
non-issuance of decision in question, by annulment of decision in question or by issuance of the new
decision in question.
The fundamental difference is in rights that are granted under the law to person participating.
Firstly, according to Section 41 par. 1 the court has a duty to notify person concerned of
ongoing court proceeding and have to invite the person to determine whether he/she will exercise
his/her rights. According to Section 41 par. 2 the court has no active duty, but based on the application
may grant the person right to participate.
Secondary, when extraordinary remedies are concerned, person participating based on
Section 41 par. 1 does not have right neither to file cassation complaint nor to file an action on renewal
of proceeding. On the other hand, a person participating on the basis of Section 41 par. 2, has the
right to use both extraordinary remedies.
The opinion of legal theory is more inclined to interpret Section 42 par. 2 in compliance with
the position and importance of public concerned institute under the Aarhus Convention, therefore with
the position of person participating under Section 41 par. 2. The same opinion stated in the
Commentary on Section 42 par. 2 of Administrative Judicial Code.18 Considering the importance of
such institute in environmental protection, supported by newly adopted rules on Administrative Court
procedure as well as by Judiciary and in accordance with the right of everyone to access to judicial
protection in environmental matters, I also agree.
3

CONCLUSION

The aim of my contribution was to discuss previous and current legal framework on position of
public concerned before Administrative Courts as well as discuss conditions to be met to acquire such
position. The position of public concerned should be guaranteed not only before The Court, but also
in Administrative Procedure before Public Authority. To emphasise the importance of Administrative
Justice in Slovak Republic, I also mentioned some of the shortcoming, which could be found either in
legislation or in legal praxis as well. Even thought, the position of public concerned should be inferred
from law also when an explicit normative regulation is absent, it still causes problems at application
level. Especially in those cases, the Administrative Courts play an important role at review of decisions
issued by Public Authority, which did not respect rights of public concerned.
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CRYPTO-ASSETS: A NEW ASSET CLASS FOR REGULATED
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Abstract: Crypto-assets could be eligible as a new asset class for regulated investment funds if the
legal and markets conditions permit. In its policy guidelines, the European Commission has stated
that the EU must exploit the potential of the digital age and strengthen its capacity for innovation. The
Commission wants to accelerate the digital transformation of the European financial system with
distributed ledgers technology (DLT) as a transformative technology. In order to enable the European
investment funds industry to participate in an emerging market for crypto-assets, the European
legislator is now called upon to set the regulatory framework. The lack of a legal definition of cryptoassets is an obstacle to the single European market. Harmonized classification and identification
standards are needed to determine whether a crypto-asset represents an equity or debt instrument or
a tangible asset or has a payment function. For alternative crypto-assets that do not qualify as financial
instruments, regulation as assets sui generis would be conceivable. Further, the financial markets
ecosystem will have to adapt to the technological advancement through DLT.
Key words: crypto-assets, tokenization, security token, distributed ledger technology, blockchain,
fund regulation, investment funds

1

INTRODUCTION
Digitalization has the potential to not only influence but disrupt the entire value chain of financial
services. On 8 March 2018, the European Commission published an action plan on technology-based
innovation in the financial services sector.1 The aim of the plan is to enable innovative business
models to expand throughout the EU and to promote them in general. This action plan was the
initiation for a number of official publications that more closely elaborated on digital finance and
crypto-assets, for example the reports of the Financial Stability Board, 2 the European Banking
Authority,3 the European Securities and Markets Authority,4 the G7 Working Group on Stablecoins5
as well as the consultation paper of the European Commission regarding a EU framework for cryptoassets.6
The European Commission strives to accelerate the digital transformation of the European
financial system with Distributed Ledger Technology (DLT), often interchangeably used with the term
blockchain, as a transformative technology. In order to enable the European investment funds industry
to participate in an emerging market for crypto-assets, the European legislator is now called upon to
set the regulatory framework.

1

EUROPEAN COMMISSION, FinTech Action plan: For a more competitive and innovative European
financial sector, 8 March 2018, COM/2018/0109 final.
2 FINANCIAL STABILITY BOARD, Crypto-assets: Report to the G20 on work by the FSB and
standard-setting bodies’, 16 July 2018.
3 EUROPEAN BANKING AUTHORITY, Report with advice for the European Commission on cryptoassets, 9 January 2019.
4 EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY, Advice of the European Securities and
Markets Authority to the Commission on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets of 9 January 2019.
5 G7 WORKING GROUP ON STABLECOINS, Investigating the impact of global stablecoins, October
2019.
6 EUROPEAN COMMISSION, Consultation Paper on an EU framework for markets in crypto-assets
of December 2019.
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The discussion about the creation and regulation of crypto-assets rightly raises the principal
question of the added value of crypto-assets. At first glance, it requires some technological effort to
adapt traditional systems and it causes a financial burden to transform an established and generally
smoothly functioning financial ecosystem. However, in the medium to long term, benefits will become
apparent as the efficiency of processes could increase enormously, which has proven to be true for
many digitalization projects. Through the digitization of an asset (also referred to as “tokenization”) by
means of cryptography in a network based on DLT, it will become possible to conduct a financial
transaction between two parties almost instantaneously, without counterparty risk and no need for an
intermediary and at the end much cheaper compared to current transactions. Further, the creation of
a market for crypto-assets may lead to more financial inclusion and stronger cross-border financial
flows within the EU.
From an economic point of view, issuing crypto-assets in the form of equity or debt instruments
via digital finance platforms could provide easier and potentially cheaper access to the capital market
for businesses, especially small and medium-sized enterprises, which account for 99% of all
businesses in the EU, thus providing an alternative source of financing.
2

EUROPEAN REGULATION OF INVESTMENT FUNDS
Before the adoption of the first Directive regarding Undertakings for Collective Investments in
Transferable Securities (UCITS)7 by the European legislators in 1985, the regulation of retail
investment funds investing in securities differed among the member states. 8 The UCITS legal
framework created uniform standards for the securities fund and its distribution to retail investors in
Europe. One legislative intention was to provide UCITS with a European distribution passport in order
to promote the competitiveness of European investment funds.9 This means that once the UCITS has
been approved by the authority of the member state in which the fund is launched, no further marketing
authorization would be required within the EU, but only a notification procedure between the
authorities of the member states of origination and place of distribution.
In the course of the development of the UCITS I Directive, it was decided that – considering
the universe of possible assets – the focus of the legislative proposal should be on securities. This
restriction followed from the conceptual idea of the UCITS, which is intended to give investors a
regular right to redeem their fund units. In those days, securities were identified as the only assets
that had sufficient liquidity on the capital markets to guarantee the right of redemption through the sale
of securities at any time.10
At the time of adoption of the UCITS I Directive, it was impossible to imagine how technical
developments would advance in the following four decades and that crypto-assets would challenge
the traditional understanding of securities. This challenge now needs to be taken up by both the
European legislative bodies and the national governments, within whose regional jurisdiction cryptoassets funds could in future be sold to investors by making use of the UCITS’ distribution passport
regime.
3

DEFINITION OF CRYPTO-ASSETS
Crypto-asset is a generic term and refers to the digitization of an asset by means of
cryptography (tokenization), usually in a DLT-based network. Without going into the depths of the
7

Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and
administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities
(UCITS).
8 The legislation on fund regulation was successively developed further by Directive 2001/107/EC
(UCITS-II); Directive 2001/108/EC (UCITS-III); Directive 2009/65/EC (UCITS-IV) and most recently
Directive 2014/91/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 amending
Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating
to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards depositary
functions, remuneration policies and sanctions (UCITS-V).
9 SCHERER, P./ SÖHNCHEN, M. in MORITZ, J./ HELIOS, M./ JESCH, T., Frankfurter Kommentar
zum Kapitalanlagerecht, Volume 3, Chapter 1, no. 82.
10 SCHERER, P./ SÖHNCHEN, M. in MORITZ, J./ HELIOS, M./ JESCH, T., Frankfurter Kommentar
zum Kapitalanlagerecht, Volume 3, Chapter 1, no. 84.
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technical peculiarities of this technology, one can already distinguish some basic categories on the
descriptive legal level, bearing in mind that there is yet not a European legal definition for cryptoassets. According to the literal sense, crypto-assets should in any case be assets, whereas the term
“crypto token” which is also commonly used in this context is of broader scope. The efforts of
categorization are basically oriented on what the token should stand for. Different types of
representation have proven to be concept-forming, including currency token, utility token, equity token
and security token.11
With regard to the investment object of securities funds, the focus shall be on crypto-assets
that are designed as securities. Security token are of particular relevance for UCITS as they could be
used for capital investments due to their economic characteristics mirroring those of traditional
securities. Considering the legally permitted investment spectrum of a UCITS, equity tokens, on the
other hand, would only be acquirable by a UCITS to the extent that they also fulfil the function of
securities, which is why equity tokens are not of independent significance in this analysis. Also, utility
token which are characterized by the fact that, similar to a voucher, they are used in exchange for a
good or service,12 are rather not meant for investment purposes.
However, in addition to security tokens, also currency tokens might become relevant for
UCITS. Currency tokens may, regardless of the fund context, in principle, be used like traditional
money to pay the seller of an asset. In practice, however, currency token are seldom used for their
payment function but for investment purposes to speculate on an increase in value. This is the case
since popular currency tokens like Bitcoin are purposely not linked to central bank money. The value
of a currency token is therefore measured on the basis of supply and demand.13
Today, the regulation prohibits UCITS to acquire currency tokens as an investment object.
Anyway, in the future, when the Euro or any other central bank currency will be tokenized in order to
become transferable on a DLT-network, those token that represent an official currency, and which are
– more or less – stable,14 could be utilized for payments. The introduction of these official digital
currencies that are by law accepted as means of payment will from a technical point of view be a
corner stone to unleash the potential of DLT for real-time transactions and instant settlement. By
conducting the exchange of deliveries, e.g., security token, and payment via stablecoins on a DLTbased platform instantaneously, the counterparty risk could be mitigated without the need for
traditional intermediaries, which at the end will make the transaction faster and cheaper. This
innovative way of processing a transaction will certainly have a disruptive effect on the traditional
value chain and the financial ecosystem.
4

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR INVESTMENTS IN CRYPTO-ASSETS
The challenges regarding the availability of digital asset investments for regulated investment
funds are twofold and cover not only the regulatory framework but also the market perception of
crypto-assets. The statutory provisions for regulated investment funds provide for a catalogue of
eligible assets. The UCITS Directive and transposing national legislation specify the prerequisites for
transferable securities.15 The legislators and regulators will have to consider how crypto-assets may
fit in this framework. A possible approach would be that either the crypto-asset can be subsumed
under the term "securities" due to its characteristics, or the legislators should consider extending the
catalogue of eligible assets by digital "securities-like" assets.

11

KAULARTZ, M./ MATZKE, R., Die Tokenisierung des Rechts, NJW 2018, p. 3278 et seq.;
WEITNAUER, W., Initial Coin Offerings, BKR 2018, p. 231 et seq.
12 KAULARTZ, M./ MATZKE, R., Die Tokenisierung des Rechts, NJW 2018, p. 3279.
13 WEITNAUER, W., Initial Coin Offerings, BKR 2018, p. 232.
14 The discussion about stablecoins gained media attention through Facebook's announcement of the
founding of the Libra Association to introduce a digital means of payment that references a basket of
currencies; see also the report of the G7 WORKING GROUP ON STABLECOINS, Investigating the
impact of global stablecoins, October 2019.
15 Art. 2 of Directive 2007/16/EC in conjunction with Article 1 Para. 8 of Directive 85/611/EEC; see
also sec. 193 of the German Capital Investment Code.
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In general, the financial markets regulation does not purposely preclude certain technologies.
The definition of transferable securities according to MiFID II 16 refers to “those classes of securities
which are negotiable on the capital market, with the exception of instruments of payment”, followed
by examples such as shares in companies, bonds or other forms of securitized debt. When applying
the definition of transferable securities to security token, one will have to assess whether the market
infrastructure for security token is comparable. A prerequisite for a security to be recognized as eligible
for a UCITS is its tradability. This is assumed if the security is traded on an exchange approved by
the national competent authority. In this context, regulators will have to clarify to what extent the
existing crypto exchanges meet the requirements of a regulated market according to the financial
market regulation. This is also important for two further reasons: Investment funds will only acquire
crypto-assets in significant quantities if they are traded on sufficiently liquid markets, and those
markets have to be trustworthy in terms of price discovery driven by supply and demand, which implies
that crypto exchanges have to become subject to regulation against market abuse.
The question of definition, the alignment of supervisory interpretations and clarification based
on technological as well as legal considerations, nevertheless, may not be solved in isolation from the
national company law provisions in the EU member states that lay out the essential characteristics of
a security. Even when the laws on custody accounts for securities were revised to abolish the principle
of an individual securitization for efficiency and economical purposes, still the law is based on the idea
that at least a physical global certificate exists.17 In those member states where a security is based
on a paper document,18 opening the UCITS framework and further financial markets regulation to
include financial instruments in form of crypto-assets is therefore not sufficient. Eventually, it will
become necessary to overcome formal requirements originating in an analogue world, such as paperbased documentation.
Further, when reviewing the fund regulation framework, the safekeeping of crypto-assets by
the fund custodians must also be addressed because the technological peculiarities of a DLT-network
will make it necessary to at least rethink certain procedures and the allocation of duties and liabilities.
Overall, the existing financial market infrastructure and the role of intermediaries will have to be
reconsidered taking into account technological solutions based on DLT. Also, the supervisory practice
of the financial markets’ authorities will have to consider technology-specific opportunities and risks
of crypto-assets which includes setting minimum technical requirements for DLT processes.
For crypto-assets to overcome a mere niche existence in the financial market, it is crucial that
they gain market acceptance by basically following the same prudential framework and market
standards as traditional financial instruments. This means that authorities and financial market
participants must be able to easily identify the essential characteristics of the various crypto-assets
available on the market. Therefore, the implementation of a classification scheme of crypto-assets
according to a common framework (either industry or regulatory standards) that provides for
standardized characteristics would be beneficial. In particular, managers of regulated investment
funds like UCITS, who must maintain a strict risk management system due to legal requirements,
have to analyze each investment and assess the risk profile. Thus, for practical purposes a
classification of crypto-assets is indispensable.
Moreover, like for other financial market products, also crypto-asset product design standards
must emerge in order to recognize, for example, plain-vanilla crypto-assets and differentiate them
from complex products. Common documentation obligations must also be met, while bearing in mind
future requirements need to be feasible in a digital environment. The more the product characteristics
of a crypto-asset match those of traditional financial instruments, the higher the market acceptance
will be.
16

Art. 4 para. 1 (44) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May
2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive
2011/61/EU.
17 SCHERER P./ MARTIN C., in SCHERER, P., Depotgesetz, § 9a, no. 1.
18 For Example, according to the German Stock Corporation Act the shareholder is entitled to the
securitization of his right, c.f. KOCH, J. in HÜFFER U./ KOCH, J., Aktiengesetz, § 10, no. 3. The same
legal concept applies regarding the securitization of fund units according to the German Capital
Investment Code, cf. ANDERS, D. in WEITNAUER, W./ BOXBERGER, L./ ANDERS, D.,
Kapitalanlagegesetzbuch, § 95, no. 4.
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When taking a brief outlook beyond UCITS to the category of alternative investment funds
(AIF) that invest, for example, in real estate, a classification scheme for those crypto-assets which are
anything but financial instruments becomes even more complex and requires regulatory guidance.
The ownership of a property is traditionally manifested in a land register and a notarial deed is required
to transfer ownership. For crypto-assets this traditional civil law concept is outdated. If a crypto-asset
is designed to digitally mediate property rights, e.g. a piece of land, it should be regarded as a
permissible asset for future real estate funds.
5

CONCLUSION
The lack of a legal definition of crypto-assets will become an increasing obstacle to the single
European market if national competent authorities in their supervisory practice assess the same type
of crypto-asset differently.19 Therefore, harmonized classification and identification standards are
needed as guidance to determine whether a crypto-asset represents an equity or debt instrument or
a tangible asset or has a payment function. For regulated investment funds, legal certainty regarding
the extent to which crypto-assets are eligible investments is essential.
The UCITS legal framework can be considered a success story and the UCITS as an
investment product is globally recognized. For its future viability, the EU legislator should therefore
extend the catalogue of assets eligible for UCITS and include security token that represent
transferable securities. A harmonized interpretation of the eligibility of those types of crypto-assets will
ensure that the UCITS remains competitive in a digitalized financial market.
While the securities fund as an investment product is standardized across the EU by the UCITS
framework, investment funds that focus on assets other than transferable securities, e.g. real estate,
are still subject to the individual legislation by the member states and thus crypto-assets in this field
of investment will firstly be governed by national laws or regulator’s interpretation. For those alternative
crypto-assets that would not qualify as financial instruments, a regulation as assets sui generis would
be conceivable.
Many aspects that have been addressed above are relevant not only for investments via
investment funds but also direct investments. To allow for a level playing field between direct in indirect
investments the legal provisions governing the acquisition of crypto-assets for investment purposes
should be aligned. In any case, the legislators and authorities should avoid regulatory arbitrage.
Otherwise an unintended steering effect for investments might occur if the intensity of regulatory
provisions differs between comparable financial market products, which might also undermine
investor protection. Overall, for the success of crypto-assets it is crucial that the underlying technology
as well as market participants active in the field of tokenization will earn the trust of the capital market
which will partially be achieved by making crypto-assets subject to a prudent regulatory framework.
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THE EU REGULATION ON THE STOCK EXCHANGE TRADING
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Abstract: This paper’s aim is to discuss the latest EU Regulations (MIFID II) on the Stock Exchange
Market. The major concern of the work is whether MIFID II truly creates a context that fosters the
unification of the capital markets. Then, the present work also looks at the extent to which the investors
receive a higher degree of protection under MIFID II. Thus, we shall analyze some specifications of
MIFID II as to answer the above-mentioned questions. The case of UK’s exit from the EU is discussed
as to offer the reader a complete overview of both the advantages as well as the disadvantages
concerning the unanimous application of MIFID in the European countries. The manner in which the
paper has been written aims at clarifying both an audience that is familiar with the given context as
well as one that is not.
Keywords: MIFID II, Regulated Market, Market Transactions.
1.

INTRODUCTION

The weaknesses that came about as a result of the financial crisis of 2008 in the functioning and
in the transparency of the European financial markets has led to the creation of a new regulation
package concerning the markets and its financial instruments, which was passed at EU level in 2014.
The new legislative package consists mainly of the following: the DIRECTIVE 2014/65/EU on markets
in financial instruments, the amending Directive 2002/92/EC and the Directive 2011/61/EU, as well as
the REGULATION (EU) 600/2014 on markets in financial instruments and the amending Regulation
(EU) No 648/2012. This legislative framework is known as MIFID II.
MIFID II also includes a new generation of organized trading systems and new financial instruments
such as structured deposits, commodity derivatives and others. All these are constituted and traded
in such a manner as to give rise to regulatory instruments which are comparable to traditional financial
instruments such as the physically settled energy contracts traded on an organized trading facility
(OTF) and the emission allowances (EUA). At the same time, these Directives determine transparent
and non-discriminatory rules, giving access to all trading venues, regulating the risk arising from
algorithmic trading, facilitating access to capital for smaller and medium-sized enterprises (SMEs) as
well as fostering the further development of specialist markets that aim to cater the needs of smaller
and medium-sized issuers. Part of MIFID II is also REGULATION (EU) No 600/201, which establishes
uniform requirements in relation to the following issue: disclosure of trade data to the public; reporting
of transactions to the competent authorities; trading of derivatives on organized venues; nondiscriminatory access to clearing and non-discriminatory access to trading in benchmarks; product
intervention powers of competent authorities, ESMA and EBA and powers of ESMA on position
management controls and position limits; provision of investment services or activities by third-country
firms following an applicable equivalence decision by the Commission with or without a branch.
In other words, this legal framework was meant to establish common supervisory approaches and
practices at EU level, as well as a higher level of protection of the investors. Further it shall be analyzed
if MIFID II actually meets the needs for which it was created, looking at the following aspects: whether
MIFID II truly creates a union of the capital markets, as well as whether the given legal framework
offers actual protection to the investors.
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2.

A TRUE UNION OF THE CAPITAL MARKETS?

According to the final report of the High Level Forum on the Capital Markets Union: “Europe has
for decades struggled to make its capital markets work as one, and to a large degree still has 27
capital markets, some fairly large, and quite a number rather small. The largest market, the UK, has
left the EU, making the financing of the EU economy dependent on a jurisdiction where rules may well
start diverging in the medium term. With the UK having left a question for politicians is how much
of this market one wants onshore, and how much offshore.1
This latter mentioned issue is also a main part of the present work. The European economy is
relying on rules that deflect from the original purpose due to the difficulty of harmonizing these to the
legislation of each European member state. To be more specific, one of the most debated topic in the
current economic context is the difficulty to synchronize MIFID II with the local legislations. The
transaction on the market conduct to contracts. So, the arising issue is whether the local law
concerning contracts harmonizes with MIFID II. It has been remarked that “if one may consider that
all market relies on contracts, contrariwise not all contracts spread according to market rationale”2.
Thus, one can conclude that MIFID II has transformed the concept and term of stock markets and that
of the over-the-counter markets into new concepts of trading venues. Further, the paper shall analyze
these newly created concepts from a legal perspective.
3.

THE NEW CONCEPTS OF TRADING VENUES FROM A LEGAL PERSPECTIVE

According to the Directive there are three main categories of trading venues: the regulated
market, the multilateral trading facility (MTF, including the SME growth market), as well as the
organized trading facilities (OTF). The regulated market is defined as a multilateral system, which
functions as further described. It is “operated and/or managed by a market operator, which brings
together or facilitates the bringing together of multiple third-party buying and selling interests in
financial instruments – in the system and in accordance with its non-discretionary rules – in a way that
results in a contract, in respect of the financial instruments admitted to trading under its rules and/or
systems”3. Also, this is “authorized and functions regularly and in accordance with certain provision of
the Directive (Title III)4. All these trading venues, regulated markets, MTF and OTF, differ only though
the level of regulation and authorization. The main idea is that the enumerated concepts have in
essence the same judicial concept. Together, these gather together multiple parties, such as buyers,
vendors and financial instruments, in such a way as to give rise to the closure of contracts 5. At a first
glance, due to a standardization of the terminology and practice, it may seem that these regulations
create a unification of the markets. However, in practice, the effect is the opposite of the one desired,
since a diversification of the market appears. In contrast, there is a positive result of the directive; that
is the introduction of concepts in the EU legislation (MIFID), such as the regulated market or the
market abuse, and their implementation in the law of the Member States. This has led to the formation
of a single language at European level, which would facilitate a uniform interpretation by regulators
(the securities Exchange commissions)6.
The regulated market is operated by an entity which must be authorized by the national competent
authority as a market operator. The Directive imposes requirements for the management body and
the organization of the market operator. “All members of the management body of any market operator
shall at all times: be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and
experience to perform their duties. The overall composition of the management body shall reflect an

A New Vision for Europe’s Capital Markets. Final Report of the High Level Forum on the Capital
Markets Union. June 2020, Retrieved from https://europa.eu/gU33Hm.
2 Hugues Bouthinon-Dumas, ‘L’appréhension du marché par le droit’, in Guy Bensimon (ed), Histoire
des représentations du marché (Paris, Michel Houdiard 2005) 755, 756
3 the DIRECTIVE 2014/65/EU on markets in financial instruments.
4 Ibid.
5 Cristian Gheorghe, Piata de Capital, Univers Juridic 2018.
6Cristian Dutescu, Capital Market Law, C.H. Beck, Bucuresti, 2009, p.296
1
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adequately broad range of experience and the persons who are in a position to exercise, directly or
indirectly, significant influence over the management of the regulated market to be suitable.”7
Regarding the organizational requirements, the market operator must have implemented
arrangements to identify clearly and manage the ‘’conflict of interest between the interest of the
regulated market, its owners or its market operator and the sound functioning of the regulated
market”8. The market operator has to be adequately equipped to manage the risks to which it is
exposed, to put in place arrangements for the sound management of the technical operations of the
system, including systems disruptions. Additional organizational requirements are provided as follows:
Admission of financial instruments to trading is another subject regulated by the Directive. Any market
operator must implement clear and transparent rules regarding the admission of financial instruments
to trading and to verify that issuers of transferable securities comply with their obligations in respect
of initial, ongoing or ad hoc disclosure obligations. It needs to put in place arrangements which
facilitate its members or participants in obtaining access to information which has been made public
under Union law.
The Directive provides that a transferable security that has been admitted to trading on a regulated
market can subsequently be admitted to trading on other regulated markets, even without the consent
of the issuer, but the issuer shall not be subject to any obligation to provide information directly to any
regulated market which has admitted the issuer’s securities to trading without its consent. 9
If the financial instrument no longer complies with the rules of the regulated market, the market
operator can suspend and remove financial instruments from trading, only unless such suspension or
removal would be likely to cause significant damage to the investors’ interests or the orderly
functioning of the market. The derivatives that relate or are referenced to that financial instrument are
also suspended or removed where necessary to support the objectives of the suspension or removal
of the underlying financial instrument. The market operator shall make public its decision on the
suspension or removal of the financial instrument and of any related derivative and communicate the
relevant decisions to its competent authority.
The following obligations are laid down by the Directive in respect of the access to a regulated market:
transparent and non-discriminatory rules, based on objective criteria, governing access to or
membership of the regulated market, monitoring of compliance by their members or participants with
the rules of the regulated market and with other legal obligations (orders sent, cancellations and the
transactions, disorderly trading conditions or conduct that may indicate behavior that is prohibited
under Regulation (EU) No 596/2014 , system disruptions in relation to a financial instrument), and the
obligation to immediately inform their competent authorities.
3.1. The MULTILATERAL TRADING FACILITY- MTF
Multilateral trading facility means “a multilateral system operated by an investment firm or a
market operator, which brings together multiple third-party buying and selling interests in financial
instruments – in the system and in accordance with non-discretionary rules – in a way that results in
a contract in accordance with Title II of the Directive”10.
3.2. THE ORGANIZED TRADING FACILITY OR OTF
The organized trading facility or OTF is defined by the Directive as a “multilateral system
which is not a regulated market or an MTF and in which multiple third-party buying and selling interests
in bonds, structured finance products, emission allowances or derivatives are able to interact in the
system in a way that results in a contract in accordance with Title II of this Directive”. 11

7

the DIRECTIVE 2014/65/EU on markets in financial instruments.

8

Ibid.
Ibid.

9

10
11

the DIRECTIVE 2014/65/EU on markets in financial instruments.
the DIRECTIVE 2014/65/EU on markets in financial instruments.
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4
WHO CREATES THESE PRODUCTS WHICH ARE SUPPORTED IN MOST CASES BY
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED ON THE REGULATED MARKET?
Structured finance products and derivatives are created by an investment firm, which can
create these products without the consent of the issuer. This also leads to fracturing of the market. This
shows that in fact the market is more diverse, as opposed to the concept of a union market. Again, we
have an example where we see that MIFID II does not create a single market, but is just trying to
impose a single legislation. Another situation is that in which the Directive provides that a transferable
security that has been admitted to trading on a regulated market can subsequently be admitted to
trading on other regulated markets, even without the consent of the issuer, but the issuer shall not be
subject to any obligation to provide information directly to any regulated market which has admitted the
issuer’s securities to trading without its consent.
The fact that a transferable security can be traded in a market other than the market on which the
company was listed is at odds with the unique market ideal.
What happens if a financial instrument is traded on a regulated market and at the same time on another
trading venue such as a MTF or an OTF. MIFID does not prohibit these operations. For example, the
financial instrument is stopped from trading on the regular market and is at the same time traded on a
trading venue? Not all investors have equal access to trading. Investors in the market regulated market
one can sell because the stock is stopped from trading. Ownership of financial instruments also means
the right to dispose of instruments, i.e. to sell them. This one can in this situation. Does MIFID II provide
equal treatment, a market and real investor protection? The answer is one because we have a common
rule, but different kinds of sold trading conduct to a fractured market. It is as if in Spain, the Basque
country and Catalonia formed two separate countries; are we still talking about one country or one
people?
5

CASE STUDY
This judgment handed down by the English High Court concerned the validity of nine
derivative transactions, in the first affair ever having been litigated under the rules of the 2015
Financial List. Significantly from the point of view of private international law, the debate turned on
what makes a contract international, as opposed to domestic, under Article 3(3) of the Rome
Convention 1980 (now Regulation Rome I). According to this provision, where all other elements
relevant to the situation at the time of the choice are located in a country other than the country
whose law has been chosen, the choice of the parties shall not prejudice the application of provisions
of the law of that other country which cannot be derogated from by agreement. In this case, both the
claimant Banco Santander Totta and the defendants, Companhia de Carris. In March 2016, the
English High Court held that Article 3(3) could not be used to displace English law governing the
contract in favor of Portuguese law because all the elements relevant to the situation at the time of
the choice were not connected with Portugal exclusively. It therefore confirmed that the ‘snowball’
swaps concluded between the parties under ISDA Master Agreements valued at 1.3 billion euro were
legal and binding. The appeal was dismissed.12

6

CONCLUSION
The diversity of trading comes to us as a trend towards a European market, a new capital
market, which will still create new trading venues and new financial products. On the other hand,
each EU Member State has its national particularities such as the commercial law. This shows that
MIFID II hasn’t yet accomplished the creation of a unique market from the perspective of financial
law.

Horatia Muir Watt, Lucia Bíziková, Global Private International Law, Edward Elgar Publishing,
2018.
12
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REGULATORNÍ OMEZENÍ TECHNOLOGIÍ VE FINANČNÍM
SEKTORU1
Filip Horák
Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Abstract:
This paper summarizes the main regulatory limits, imposed primarily by public law, which restrict
broader implementation of advanced technological innovations across the financial sectors. The
technological development offers a lot of opportunities for radical changes on the financial markets,
however, this collides with the restrictions openly prohibiting, or as an effect of partial legal regulation
significantly decreases their effectiveness (which is more often). In particular, we are talking about the
personal data protection rules, not allowing free sharing of data in order to provide more
comprehensive service, requirements in the area of information- and cyber-security, which impacts
e.g. using cloud services, uncertainties regarding some of the virtual instruments such as tokens
(possibly falling under the definition of investment instruments and thus under the MiFID II regime)
etc. It is a paradox that although the rules in the area of financial law are getting more and more
detailed, when interpreting the rules, we are coming across a lot of ambiguities and contradictions.

Abstrakt:
Příspěvek shrnuje zásadní regulatorní limity, kladené především veřejnoprávní úpravou, které
omezují masivnější využití pokročilých technologických inovací v různých odvětvích finančního práva.
Technologický vývoj nabízí mnoho příležitostí pro radikální změny na trhu finančních služeb, nicméně
řada z nich naráží na překážky, které jejich zavedení vyloženě zakazují, či v důsledku dílčí právní
úpravy značně snižují jejich efektivitu (což je častější případ). Konkrétně se tak dá hovořit např. o
ochraně osobních údajů a nemožnosti je libovolně sdílet za účelem poskytování komplexnějších
služeb, požadavcích na informační a kybernetickou bezpečnost, což má dopady např. na využití
cloudových služeb, nejasnosti ohledně povahy některých virtuálních nástrojů jako jsou tokeny (které
by mohly naplňovat definici investičních nástrojů a tedy spadat do regulatorního režimu MiFID II) apod.
Paradoxem je, že ačkoliv jsou pravidla v oblasti finančního práva čím dál detailnější, při jejich výkladu
v důsledku této skutečnosti vzniká celá řada nejasností a rozporů.
Key words: Financial regulation, technology
Kľúčové slová: Finanční regulace, technologie
ÚVOD
V dnešní době jsme svědky bezprecedentního technologického rozvoje, který se pochopitelně
nevyhýbá ani oblasti poskytování finančních služeb, ba právě naopak. Ačkoliv prostředí finančního
sektoru patří mezi ta konzervativnější, inovace na poli poskytování finančních služeb zažívají také
plodné období.
Mezi příklady můžeme uvést zavádění okamžitých plateb, nové platební služby a snahu o
„otevřené bankovnictví“ v souvislosti s přijetím aktualizované směrnice o platebním styku, emise
1

Tento příspěvek vznikl v rámci projektu GAUK „460420 Regulace investičních fondů a jejich zdanění“
řešeného na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě.
1
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nejrůznějších tokenů2, crowdfunding v rámci různých technologických platforem nebo
automatizovanou správu portfolií (vznešeněji obvykle označovanou jako roboadvisory).
Masivní nasazení více či méně pokročilých technologií se samozřejmě odehrává také na méně
viditelné straně odvětví, tedy v rámci automatizace back office činností (např. automatické generování
a zasílání různých výpisů), ale také při scoringu klienta při žádostech o úvěr, kontrole dodržování
investičních limitů v rámci správy portfolia (typicky při obhospodařování investičních fondů) nebo
monitoringu a prevenci podvodů (včetně zapojení do KYC procesů a kontrole podezřelých obchodů
v souladu s požadavky AML).
Výhled do blízké budoucnosti pak slibuje např. mikroplatby v rámci komunikačních aplikací
(WhatsApp, Facebook Messenger), kryptoměny vytvořené technologickými společnostmi (Libra
vyvíjená společností Facebook) a další, dnes netušené, vymoženosti.
Nutno říci, že autoři těchto nápadů a vývojáři často vůbec netuší, že jejich aktivity a činnost
mohou narážet na celou řadu pravidel v oblasti finančního práva, ze kterých lze vybrat např. regulaci
investičních nástrojů, jejich nabízení veřejnosti nebo pokoutné investiční fondy.
REGULATORNÍ OMEZENÍ
Výše naznačené aktivity se neodehrávají v právním vakuu. Finanční sektor tradičně patří mezi
nejvíce regulované odvětví se silným akcentem na ochranu na jedné straně finanční stability, na
straně druhé koncových zákazníků (spotřebitelů), když soubor regulatorních opatření nabral
významně na síle po velké finanční krizi v roce 2008.
Z advokátní praxe však bohužel víme, že větší masa právních předpisů a kazuistických
pravidel3 nevnáší do problematiky bezrozpornost a jasná pravidla. Zároveň rovněž víme, že pokusy
o regulaci nejrůznějších způsobu využití technologie4 jsou spíše politickými deklamacemi než
promyšlenými způsoby jejich usměrnění.
2

Řídící a kontrolní systém
Základním předpokladem získání povolení České národní banky („ČNB“) k jakékoliv
regulované činnosti (banky, investiční společnosti atd.) je ucelený řídící a kontrolní systém. 5 Vyjdemeli z § 8b zákona č. 21/1992 Sb. o bankách („Zákon o bankách“), jelikož banky lze ve finančním systému
považovat za nejvýznamnější instituce a tedy požadavky na jejich řídící a kontrolní systém za
nejrobustnější6, definujeme řídící a kontrolní systém jako zásady řízení, organizace, kontrolní postupy
a systém odměňování.
Zásadní součástí řídícího a kontrolního systému je řízení rizik. Jde o účinné postupy pro jejich
rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování.7 Jedním ze základních rizik je přitom
riziko operační, do kterého řadíme také riziko spojené s využíváním informačních systémů. Citovaná
vyhláška stanovuje bližší požadavky na řízení těchto rizik.
Je zjevné, že využití (de facto jakýchkoliv) technologií je nutno řešit již na úrovni řídícího a
kontrolního systému. O vzrůstající důležitosti svědčí, že dohledové orgány na národní i mezinárodní
úrovni (EBA, ESMA) vydávají další doporučení a požadavky, které míří na specifické aspekty, za
příklad lze uvést stanovisko ČNB ke cloud computingu.8
2.1

2

Tzv. ICO (initial coin offerings)
Typický balík legislativy EU dnes vypadá tak, že jej tvoří směrnice (následně transponovaná jedním
či více národními předpisy), prováděcí nařízení k některým ustanovením směrnice, a následně
doprovodné dokumenty EBA či ESMA, ať už jsou to soubory otázek a odpovědí, guidelines atd. Celé
toto prostředí pak začíná být nepřehledné i pro compliance odborníky daných institucí.
4 V poslední době např. spojené s tzv. sdílenou ekonomikou, tedy služeb jako Uber nebo Airbnb.
5 Evropský orgán pro bankovnictví používá termín „internal governance“, viz Obecné pokyny
Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance z roku 2011.
6 V bližším detailu požadavky také rozvádí vyhláška ČNB č. 163/2014 Sb. a dále úřední sdělení ČNB
ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti na finančním trhu: Kvalitativní požadavky související s
výkonem činnosti - základní informace.
7 Viz např. Dřevínek, K., a kol. Zákon o bankách: Komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2018
8 Viz úřední sdělení ČNB ze dne 19. 8. 2016 k výkonu činnosti na finančním trhu – cloud computing
3
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2.2

Outsourcing
Využívání externě poskytovaných informačních systémů a počítačových programů je nejen ve
finančním sektoru naprostým standardem a celá řada takového programového vybavení je
poskytována formou „software jako služba“9. Systémy tedy finanční instituce nevyvíjejí interně a
neprovozují v rámci vlastní technické infrastruktury, ale využívají služby třetích stran.
Taková delegace pak zpravidla naplní definici outsourcingu10, přičemž jeho regulaci najdeme
napříč finančními sektory. Požadavky na delegaci lze zobecnit tak, že v úvodní fázi je nutné takového
poskytovatele vždy řádně prověřit, respektive se ujistit, že je schopen naplnit požadavky kladené na
něj regulací, které se typicky zrcadlí v příslušné smluvní dokumentaci, v průběhu spolupráce jej pak
pravidelně kontrolovat, a zároveň zajistit okamžité ukončení spolupráce v nezbytných případech,
včetně zajištění kontinuity poskytování služeb.11
2.3

AML/CTF
Poskytovatelé finančních služeb spadají mezi tzv. povinné osoby ve smyslu legislativy v oblasti
předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu (v České republice tedy především
zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, „AML zákon“). Mezi základní povinnosti těchto osob patří identifikace svých klientů a
následná kontrola obchodů. Zejména při vzniku obchodního vztahu (tedy při prvním uzavírání
smlouvy o poskytování příslušných finančních služeb) je tedy nutné provést v souladu s principy KYC
(know your customer – (po)znej svého zákazníka) identifikaci klienta. Přes významný rozmach služeb
spoléhajících na to, že klient nemusí opustit teplo svého domova, nacházíme již v tomto okamžiku
výraznou limitaci.
AML zákon totiž významně preferuje (z pochopitelných důvodů) provádění osobní identifikace,
tedy že se klient dostaví na pobočku nebo je provedena jinak za fyzické přítomnosti zákazníka. AML
zákon počítá i se způsoby identifikace na dálku či převzetí identifikace, jde už však o složitější
procesy.
Přes nedávnou iniciativu, respektive veřejnou konzultaci, na téma online identifikace dle AML
ze strany českého Ministerstva financí12 se nezdá, že by se na současných požadavcích mělo cokoliv
měnit.
Kybernetická bezpečnost
Čím dál významnější spoléhání se na podporu informačních technologií (a to můžeme nyní
zcela odhlédnout od finančního sektoru) a jejich zvyšující se propojení a vzájemná závislost
(především na technické infrastruktuře) pochopitelně činí celý technologický „ekosystém“
zranitelnějším.
Proto před několika lety vznikla právní úprava na úrovni EU (tzv. NIS směrnice)13. V této oblasti
byl výjimečně český zákonodárce před evropským legislativním vývojem, a tak už v roce 2013 přijal
zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o
kybernetické bezpečnosti). Ten stanoví řadu povinností pro vlastníky a provozovatele informační
infrastruktury i informačních systémů, do kterých po novele z roku 2017 spadá i významná
infrastruktura finančních trhů.
2.4

Software as a service, známé pod zkratkou SaaS. K technickému detailu viz např. Mell, P., Grance,
T. The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology, dostupné
online na: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf (citováno
24. 7. 202)
10 K pojmu viz také Černý, J., Maisner, M., Právní aspekty outsourcingu, Praha: Wolters Kluwer, 2012,
180 s.
11 Poskytovatel by se tedy neměl ocitnout v situaci, že je kriticky závislý na jednom dodavateli určité
služby, bez kterého např. není schopen vyřizovat požadavky zákazníků apod.
12
Výsledky konzultace viz https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/bankovnictvi-a-platebnisluzby/platebni-sluzby-a-vyporadani-obchodu/aktuality/2018/financni-trh-a-online-identifikace-a-aml32102 (citováno 24. 7. 2020)
13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních
k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii
9

260

Příslušní provozovatelé (zejména tedy velké a významné bankovní domy) tak musí přijmout
vhodná technická a organizační opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti, jak vnější (ochrana
proti hackerským útokům zvenčí), tak vnitřní (neoprávněné přístupy zaměstnanců apod.). Příslušné
incidenty musí banky rovněž hlásit ČNB.
Je nepochybné, že v době přibývajících útoků, např. na nemocnice či systémy veřejné správy,
jsou finanční instituce rovněž jedním z nejlákavějších cílů a tato oblast bude v souvislosti se
zaváděním dalších nových technologií pouze nabývat na dalším významu.
DALŠÍ VYBRANÉ OBLASTI
Kromě výše uvedených obecných požadavků, které se dotýkají všech oblastí finančního trhu,
se dále zaobíráme některými dalšími specifickými otázkami, které vyvstávají v souvislosti s využitím
či nasazením technologií naznačených v úvodu tohoto příspěvku.
3

Kryptoměny a tokeny
Především v roce 2018 jsme byli svědky doslova vlny skloňování pojmů blockchain14, na jehož
mechanismu fungují kryptoměny včetně nejznámějšího bitcoinu, tokeny a ICO 15. Pomineme-li, že o
pár let později je zjevné, že se jednalo ve značné míře o v podstatě prosté podvody na ziskuchtivé
investory, jak jsme to již mnohokrát v historii viděli a nepochybně ještě mnohokrát uvidíme, kteří nyní
sčítají ztráty, jedná se o zajímavý právní fenomén.
Pro kryptoměny samotné již existují alespoň teoretické pojednání, o co se z pohledu právní
klasifikace předmětu práva jedná. Na tento vývoj dokázala zareagovat minimálně úprava daňového
práva a výše nastíněných pravidel proti praní špinavých peněz (osoby poskytující služby spojené
s virtuální měnou se dostaly do výčtu povinných osob dle AML zákona).
Na obdobné technologii (blockchain) jsou založené také tokeny, jakožto digitalizované
záznamy v podstatě čehokoliv. A právě od toho „čehokoliv“ se odvíjí obtížnost jejich jednotné
klasifikace. Nejrozšířenější dělení uvádí měnové (kryptoměny), utility (zpravidla určitou službu) a
právě problematické investiční či asset tokeny (představující právo na výplatu nějaké částky)Kromě soukromoprávní roviny, kde se odborníci zabývají např. otázkou, zda lze tokeny
považovat za cenný papír16, je kromě utility tokenů neméně důležitý i prvek veřejnoprávní, a to právě
z pohledu finanční regulace. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Market
Authority, ESMA) uvádí ve svém doporučujícím dokumentu17, že taková kryptoaktiva mohou
naplňovat definici investičního nástroje podle regulace MiFID II (v ČR provedené zejména zákonem
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu).
Tokeny jsou zpravidla prodávány či upisovány na základě tzv. whitepaperu, což si můžeme
představit jako bezformální a stručnou obdobu prospektu. Při tzv. ICO (obdoba primární emise
cenných papírů – IPO) tedy na osoby vydávající kryptoaktiva bude dopadat celá řada povinností.
Hned na úvod dle hodnoty emise identifikovat investory podle AML zákona, dále taková činnost bude
pravděpodobně spadat pod režim veřejné nabídky (tedy namísto whitepaperu vyhotovit řádný
prospekt), a v neposlední řadě se také může jednat o nepovolené shromažďování peněžních
prostředků od veřejnosti, tj. by mohlo naplňovat definici pokoutného fondu podle § 98 zákona č.
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Regulátory, kteří se na jednotném přístupu k této problematice a vymezení tokenů nemohou
shodnout, bohužel nemotivuje skutečnost, že ačkoliv rizika pro neprofesionální investory mohou být
poměrně vysoká, celkový objem těchto aktivit (a tedy jeho dopad na celý finanční systém) je stále
ještě v podstatě zanedbatelný, a tudíž nepředstavuje pro stabilitu finančních systému skutečně
systémové riziko.
3.1

K technickému popisu fungování lze doporučit např. celou řadu návodných grafických vysvětlení
na portálu Youtube.
15 Viz výše.
16 Viz Dědič, J., Šovar, J., Mikula, O., Proč podle českého soukromého práva nelze uvažovat o (ICO)
tokenech jako o cenných papírech, Právní rozhledy, 2018, 15-16/2018, s. 554
17
Advice:
Initial
Coin
Offerings
and
Crypto-Assets,
dostupné
na
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
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Ochrana osobních údajů
Při využití technologií bude zpravidla docházet ke zpracování osobních údajů zákazníků.
V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), obecně známého pod zkratkou
GDPR z anglického názvu General Data Protection Regulation, se tato otázka, dříve v podstatě
opomíjená a řešená jedním nevýznamným vnitřním předpisem, dostává kvůli výši potenciálních
sankcí významně do popředí.
Banky a další subjekty na finančním trhu patří mezi významné správce osobních údajů, kteří
vzhledem k charakteru informací, se kterými pracují (a které jsou proto historicky chráněny bankovním
tajemstvím), musí dbát v této oblasti (stejně jako u výše popsané problematiky kybernetické
bezpečnosti) zvýšené pozornosti.
Finanční instituce i fintech společnosti (i mimo regulovaný svět) chtějí mít o svých zákaznících
co největší množství informací. Jelikož zároveň zpravidla spadají do větších skupin, často
mezinárodních, rády by obsloužily zákazníka i dalšími svými produkty (typicky možností investovat
přes skupinovou investiční společnost, ukládat peníze v penzijních fondech, pojistit se u pojišťovny
ze skupiny apod.), hledají možnosti, jak si o klientovi poskládat co nejcelistvější obrázek a za tímto
účelem touží po tom údaje zákazníka z různých zdrojů (společností) propojovat. Toto sdílení a
využívání pak naráží na to, že každá společnost je jednotlivým správcem příslušných osobních údajů
a nařízení GDPR je v tomto směru spíše restriktivní.
Druhou velkou oblastí, jejíž význam se setrvale zvětšuje, je provádění tzv. big data analýz a
nasazování různé pokročilé datové analytiky (chceme-li, můžeme ji nazývat i jako umělá inteligence).
Těchto algoritmů se využívá např. při scoringu klienta (typicky při žádostech o úvěr a jeho změnách)
nebo monitorování jeho běžného chování za účelem zjištění jakýchkoliv odchylek od normálu, což
může značit podezřelé obchody dle AML zákona, nebo jiné druhy podvodů (ale např. také odcizení
platební karty, ztrátu přístupu do elektronické obsluhy účtu apod.).
Takové zpracování pak bude často spadat do režimu tzv. automatizovaného zpracování
včetně profilování ve smyslu čl. 22 nařízení. Ne snad, že by takové zpracování nebylo možné, ale
vzhledem ke zvýšenému riziku pro koncové uživatele, tj. zákazníka (v jazyce GDPR subjekty údajů)
klade nařízení poměrně restriktivní podmínky pro dané zpracování, což může představovat
významnou překážku, a to zejména do budoucna, kdy lze očekávat zlepšující se algoritmy a ještě
větší nasazení podobných nástrojů
3.2

Přeshraniční aspekty
Efektivní regulaci brání pochopitelně také významná roztříštěnost pravidel v jednotlivých
sektorech, přičemž máme nyní na mysli zejména geografický aspekt. Na rozdíl od technologie
obecně, která je okamžitá a globální (a zjednodušeně řečeno lze říci, že z technického pohledu je
jednoduché poskytovat online služby kdekoliv na světě), pravidla finanční regulace se významně liší.
To může být pravda i pro samotné státy EU přesto, že díky harmonizaci prostřednictvím
směrnic je prostředí přeci jen bližší než oproti USA nebo Číně. Každopádně náročnost zajištění
souladu s takto rozdílnými pravidly je enormní a vyžaduje neustále rostoucí náklady.
Je-li v každé zemi nutné plnit poněkud odlišné informační povinnosti vůči dozorovým orgánům,
jinak řešit povinnosti zajišťování služeb pro zákazníky, je zjevné, že pak dochází k silné „regulatorní
arbitráži“, tedy že si významní poskytovatelé finančních služeb budou cíleně vybírat jurisdikce, které
z těchto pohledu kladou co nejmenší nároky.
Tato problematika má pochopitelně výrazný daňový prvek, když jsme v posledních letech
svědky zvýšených snah (a to na skutečně mezinárodní úrovni) o zvýšení efektivity finanční správy.18
3.3

ZÁVĚR
Při poskytování finanční služeb je pochopitelná snaha ochraňovat celou řadu veřejných statků,
ať už jde o makroekonomický pohled a měnovou stabilitu, tak drobné střadatele a investory i z pohledu
ochrany spotřebitele.
4

Např. iniciativa OECD BEPS (Base erosion and profit shifting) a s ní související systém CRS
(Common Reporting Standard).
18
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Na tomto prismatu se v budoucnosti rozhodně nic měnit nebude a nelze očekávat, že by
evropské i mezinárodní orgány ve své horečnaté legislativní a doprovodné aktivitě jakkoliv polevovaly.
Nemáme křišťálovou kouli, nicméně troufáme si odhadovat, že uživatelská poptávka, navyklá
jednoduchosti využívání globálních technologických platforem, nakonec obvykle zvítězí nad
jakoukoliv regulací.19
Jinými slovy, jakmile zmizí regulatorní bariéry (či spíše velké technologické společnosti
absolvují nezbytná licenční řízení) a finanční služby začnou poskytovat s takovou mírou
jednoduchosti a uživatelské přívětivosti, na jakou jsme zvyklí, může i v této oblasti docházet k určité
„monopolizaci“, respektive růstu značné konkurenční výhody několika málo poskytovatelů služeb.
Z pohledu regulace technologií jde o úkol nesmírně obtížný a odpovídá často používanému
přirovnání o snaze zasahovat pohyblivý terč. Při délce legislativního procesu (na evropské i národní
úrovni) tak často nastane situace, kdy v momentě nabytí účinnosti příslušných pravidel, už není dále
co regulovat, jelikož předmět dané úpravy se technologicky a prakticky natolik posunul, že již v tomto
momentě jsou dané normy obsoletní.
O každém z výše nastíněných témat by se dal připravit samostatný příspěvek, nicméně naší
ambicí bylo poukázat právě na šíři právních limitů, které potenciálně brání ještě masivnějšímu
pronikání technologických inovací do finančního sektoru.
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Z opačného pohledu lze podle našeho názoru negativně vnímat např. tolik vzývané otevřené
bankovnictví v souladu se směrnicí PSD2. Místo existující poptávky, které se poskytovatelé
finančních služeb snaží vyjít vstříc, byl tímto legislativním aktem určitý technologický posun nařízen
„shora“. Statistiky ČNB i jednotlivých bank na českém trhu však ukazují, že počet klientů, který by měl
o související platební služby zájem, je oproti očekávání zcela zanedbatelný.
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PSD2 A BANKOVNÍ IDENTITA
Jiří Stratil1
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Abstrakt:
Finanční právo je protkáno technologickými novinkami a inovacemi. Ať už se jedná o měnové právo
a virtuální měnu, právo kapitálových trhů a roboadvisory nebo bankovní právo a bankovní identitu. ve
všech těchto případech musí jít právní úprava ruku v ruce s technologickým vývojem a snažit se
nezůstat pozadu. Tento příspěvek se pak týká poslední ze zmíněných oblastí práva, a to bankovního
práva. V důsledku implementace směrnice PSD2 dochází v poslední době k výraznému k prolínání
bankovního sektoru a fintechových společností, byť se nejedná o tak rychlý vývoj jako například
v případě Velké Británie. Co však za tímto pomalejším vývojem stojí? Kolik subjektů již získalo
potřebnou licenci od České národní banky? A co nás v polovině příštího roku čeká, až evropská
směrnice PSD2 nabyde účinnosti? Bezpochyby bude nutné další prohloubení a inovování
současného stavu technického řešení bankovní identity. Zákon o bankovní identitě přináší nové
možnosti elektronické identifikace. V příspěvku si představíme současný stav a vývoj, který nás
v blízké době čeká.
Abstract:
Financial law is filled with new technology and technological innovations. Irrespective of monetary law
and virtual currency, capital markets law and roboadvisory or banking law and banking identity, in all
these cases, the legal regulations has to go hand in hand with the technological development and try
not to stay behind. This paper relates to the latest of the mentioned areas of law, i.e. the banking law.
As a consequence of the PSD2 implementation, there is a very narrow connection between the
banking law and fintech companies, even though the development cannot be compared to the rapid
course of action in the Great Britain. What stays behind this slow development? How many subjects
have already obtained the necessary license from the Czech National Bank? And what is going to
expect us the next year after the European Directive PSD2 comes info effect? It will be undoubtedly
necessary to further deepen and innovate the current technological status of the banking identity. The
Act on Banking Identity comes with new possibilities of electronical identification. In this contribution,
the current status and the future development will be introduced.
Klíčová slova:
Bankovní identita, platební služby.
Key words:
Banking identity, payment services.
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a trestněprávní regulace pod vlivem normotvorby Evropské unie“ realizovaného v letech 2020 – 2022
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, SVV 260 493/2020.
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ÚVOD
Současná doba, paradoxně torpédovaná v oblasti rozvoje technologií koronavirovou krizí,
měla za následek rychlé rozšíření současných i nových technologií.2 Takový vývoj můžeme spatřovat
i ve finančním právu, v němž se projevuje velký vliv technologií na celý finanční sektor. V poslední
době se jedná zejména o fintech, který se prosazuje i v oblasti plateb, o čemž bude pojednávat druhá
část tohoto příspěvku.
Fintechové služby často vyžadují pokročilé technologie, jako například biometrické ověřování
totožnosti, cloud computing, big data nebo používání algoritmů při obchodování na trzích s finančními
nástroji včetně vysokofrekvenčního obchodování.3 Avšak bez dostatečné pozitivněprávní regulace by
tyto služby ztrácely na významu. Proto bylo nezbytné poskytnout v oblasti ověřování totožnosti a
platebních služeb dostatečný prostor pro vývoj a rozšíření uvedených služeb s využitím moderních
technologií.
Tento příspěvek pojednává o dvou konkrétních oblastech, v nichž v poslední době přispělo
zavedení moderních technologií k většímu uživatelskému komfortu a zjednodušení, příp. zkvalitnění
poskytování služeb. První část příspěvku se proto věnuje tzv. bankovní identitě, která je relativní
novinkou v českém právním prostředí, druhý část pak novým technologiím v oblasti platebních služeb.
1

BANKOVNÍ IDENTITA
Počátkem roku 2020 byl přijat balík zákonů, které se zabývaly zásadními digitalizačními
tématy. Kromě zmíněného zákona č. 49/2020 Sb. (dále jen „zákon o bankovních identitě“) se jednalo
o zákon o právu na digitální služby a zákon o digitální technické mapě a částečné digitalizaci řízení
ve stavebnictví.
Samotný zákon o bankovní identitě není samostatný zákon, ale jedná se o novelu zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 253/2008 S., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „AML zákon“), zákona č. 277/2009 S., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších
předpisů. Při vytváření zákona o bankovní identitě, stejně jako ostatních zákonů ze zmíněného
digitalizačního balíčku, čerpali zákonodárci inspiraci zejména z právní úpravy severských států.4
Bankovní identita je jednoduchou formou přístupu k e-Governmentu a online službám
soukromého sektoru pro uživatele internetového bankovnictví. Základním pilířem zákona o bankovní
identitě je otevření trhu se službami v oblasti elektronické identifikace a službami vytvářejícími důvěru
pro elektronické transakce pro banky a pobočky zahraničních bank a změna fungování národního
bodu pro identifikaci a autentizaci ve vztahu k bankám a pobočkám zahraničních bank, a to za účelem
efektivního řízení rizik na straně bank a poboček zahraničních bank vstupujících do národního bodu
pro identifikaci a autentizaci.5
Zákon o bankovní identitě tudíž přináší do českého práva rozšíření stávajícího okruhu činností,
které mohou banky vykonávat. Pokud se tuzemské banky nebo pobočky zahraničních bank
rozhodnou poskytovat uvedené služby, musí bezplatně umožnit elektronické ověření totožnosti svých
klientů orgánům státu a územním samosprávným celkům, tedy jak krajům, tak obcím. Všem ostatním
osobám budou však oprávněny poskytovat tyto služby za úplatu, a to buď napřímo, tedy sama banka
bude tuto službu poskytovat, nebo prostřednictvím tzv. poskytovatele identifikačních služeb, což bude
zvláštní právnická osoba založená bankou nebo více bankami. V České republice se bude v případě
2

Ekonom. Koronavirová krize urychlí nástup robotů do skladů [online]. 14.5.2020 [cit. 25.7.2020].
Dostupné z: https://ekonom.ihned.cz/c1-66763250-koronavirova-krize-urychli-nastup-robotu-doskladu; Hospodářské noviny. Koronavirus urychlí využívání internetového bankovnictví, propouštět
tak nejspíše začnou už brzy i banky [online]. 8.6.2020 [cit. 25.7.2020]. Dostupné z:
https://archiv.ihned.cz/c1-66774210-koronavirus-urychli-vyuzivani-internetoveho-bankovnictvipropoustet-tak-nejspise-zacnou-uz-brzy-i-banky
3 KOLAŘÍKOVÁ, L., HORÁK, F. Umělá inteligence & právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 123.
4 SÝKORA, Filip. Bankovní účet se může stát novou občankou i digitálním podpisem. In: cbaonline.cz
[online]. 25.11.2019 [cit. 25.7.2020]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66682810-bankovni-ucetse-muze-stat-novou-obcankou-i-podpisem-pokud-se-zmeni-zakon-bude-stacit-prihlasit-se-dobankovnictvi
5 Blíže důvodová zpráva k zákonu č. 49/2020 Sb.
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největších bank jednat o společné poskytování služby prostřednictvím joint venture vytvořené Českou
spořitelnou, a.s., Československou obchodní bankou, a.s. a Komerční bankou, a.s. Účast na
aktivitách joint venture bude přístupná i ostatním bankám a pobočkám zahraničních bank s tím, že se
eventuálně budou moci stát minoritními akcionáři a spolurozhodovat o činnosti a působení joint
venture. Tím bude zajištěno velké množství klientů bank, kteří budou oprávněni služby bankovní
identity využívat.6 Zapojí-li se do projektu i ostatní banky, počítá se s tím, že by bankovní identitu
mohlo využívat celkem 5,5 milionu občanů, kteří bankovní identitu běžně užívají při přihlašování do
internetového bankovnictví nebo pro vzdálenou komunikaci se svou bankou. 7
Základním prvkem poskytovaných služeb bude prostředek pro elektronickou identifikaci,
kterým budou přihlašovací údaje klientů bank do internetového bankovnictví. Přestože v současné
době již existuje v České republice technologie pro elektronickou identifikaci, která však není pro
značnou nezbytnou výbavu každého uživatele příliš využívána. Touto technologií jsou občanské
průkazy s elektronickým čipem. K jejich využití je však potřeba čtečka čipových karet, speciální
aplikace a nutnost znát několik kódů.8
Se zavedením zákona o bankovní identitě do praxe a jeho využitím jsou pro citlivost a množství
poskytovaných údajů samozřejmě spojena obrovská rizika. Ta jsou mitigována především tím, že
banky působí na trhu jako vysoce důvěryhodné a renomované osoby dodržující přísná obezřetnostní
pravidla9, sofistikovaně řídící rizika a zachovávající nejvyšší míru bezpečnostních standardů a
opatření při nakládání s informacemi.
S poskytováním identifikačních služeb jsou nicméně spojena i dodatečná operační rizika, jako
je riziko zneužití identity, riziko úniku dat, riziko poskytnutí nesprávných dat nebo riziko technické
nedostupnosti služby. Tato rizika jsou však banky již v současné době schopny identifikovat, hodnotit,
řídit a omezovat, zejména podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2014 ze dne
26. června 2013, o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (dále jen
„nařízení CRR“), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a
investičními podniky (dále jen „směrnice CRD IV“) a vyhlášky České národní banky č. 163/2014 Sb.,
o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Navíc Česká
národní banka v rámci dohledové pravomoci dohlíží na řízení rizik bank, včetně různých operačních
rizik.
Kromě výše uvedeného umožní zákon o bankovní identitě bankám a pojišťovnám přistupovat
do základních registrů a dalších vybraných informačních systémů veřejné správy a ověřovat
aktuálnost údajů o jejich klientech, a to mimo jiné za účelem plnění povinností identifikace a kontroly
klienta podle AML zákona.
Tím bude v podstatě zahájena implementace „digitalizačních“ zákonů do praxe, na kterou dle
mého názoru navážou fintechové společnosti a propojí identifikaci bankovních klientů se soukromou
sférou. Dojde tak k rozšíření možnosti používat přístupové údaje do internetového bankovnictví i
v dalších aplikacích nebo při běžných úkonech, jako je například podpis smlouvy nebo přihlášení do
e-shopů. Je však otázka, do jaké míry bude bankovní identita využívána právě zmíněnými e-shopy,
a to z toho důvodu, že banky budou oprávněny účtovat poplatek soukromému poskytovateli služby,
který bude žádat o ověření identity svého zákazníka.

Bankovnictví. Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka plánují vytvoření joint venture [online].
27.4.2020 [cit. 25.7.2020]. Dostupné z: https://www.bankovnictvionline.cz/aktuality/ceska-sporitelnacsob-komercni-banka-planuji-vytvoreni-joint-venture
7 Česká spořitelna. Oznámení o plánu vytvořit joint venture poskytující identifikační služby [online].
22.4.2020
[cit.
25.7.2020].
Dostupné
z:
https://www.csas.cz/cs/zpravy-zbanky/2020/04/22/oznameni-o-planu-vytvorit-joint-venture-poskytujici-identifikacni-sluzby
8 Problém nedostatku uživatelů, kteří by v současné době využívali služeb českého eGovernmentu
uvádí i vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Ing. Vladimír Dzurilla. Diskuzi ze dne 3.6.2020 je možné
zhlédnout zde: https://www.egovernment.cz/inpage/studio-267/#
9 Mezi nejvýznamnější lze označit kapitálové požadavky, regulaci velkých expozic a požadavky na
likviditu banky. Blíže viz KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 234. ISBN 978-80-7552-935-0.
6

266

Zákon o bankovní identitě již prošel standardním legislativním procesem a nabyde účinnosti
k 1. lednu 2021, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro přípravu IT prostředí, interních kontrolních
procesů uvnitř bank i soukromého sektoru.
PLATEBNÍ SLUŽBY
Druhou oblastí, pro kterou je rozvoj technologií neodmyslitelnou součástí, jsou platební služby.
Na evropské úrovni se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25.
listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu (dále jen „PSD2 směrnice“). Účelem této
směrnice je zajistit větší bezpečnost plateb v Evropě, urychlit inovace a přizpůsobit bankovní služby
novým technologiím.
PSD2 směrnice vychází ze směrnice z roku 2009, jejímž účelem bylo vytvořit jednotný
integrovaný trh pro platební služby, a tato nová směrnice se snaží tohoto cíle skutečně dosáhnout.
Cílem této nové úpravy je zvýšit ochranu spotřebitele, zvýšit konkurenci a boj o inovace na trhu, stejně
jako dosáhnout vyšší bezpečnosti při využívání platebních služeb.
V souvislosti s bezpečností plateb prováděných na internetu bych chtěl v rámci tohoto
příspěvku vyzdvihnout zavedení silného ověření klienta (strong customer authentication). PSD2
směrnice zavedla povinnost silného ověření klienta pro poskytovatele platebních služeb v čl. 97 odst.
1. Jedná se o ověření založené na použití dvou nebo více navzájem nezávislých prvků z kategorie
znalost (to, co ví pouze uživatel), držení (to, co drží pouze uživatel) a inherence (to, čím uživatel
je).10 Tato povinnost je do českého právního řádu implementována prostřednictvím zákona č.
370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o platebním styku“).11
Znalost, jako právní z uvedených prvků, zahrnuje zejména zadání PIN kódu nebo hesla. Dle
stanoviska Evropské bankovní asociace je možné mezi tyto prvky řadit rovněž bezpečnostní otázky,
gesto či určitou frázi.12 V souladu s požadavky na znalost již nebudou za takový prvek považovány
údaje o platební kartě plátce využívané v rámci systému 3D Secure či uživatelské jméno klienta.
Zároveň je požadováno, aby bylo aktivně potlačeno riziko odhalení nebo sdělení prvku z kategorie
znalost neoprávněné osobě, a to zejména prostřednictvím požadavků na minimální délku hesla, počet
malých a velkých písmen či použití číslic.
Prvek držení zahrnuje skutečnost, že plátce má k dispozici, tedy ve svém držení, určité
zařízení u poskytovatele platebních služeb. Naplnění tohoto požadavku bylo uplatňováno již před
implementací PSD2 směrnice, kdy k ověřování některých platebních transakcí přes internetu byla
využívána jednorázová hesla, která byla zasílána na telefonní číslo registrované u poskytovatele
platebních služeb. I zde je požadavek na zajištění bezpečnosti při aplikaci prvku držení. V minulosti
se objevily indicie, které naznačovaly, že obrana proti kybernetickým útokům a zajištění dostatečné
detekce a obrany proti hrozbám typu virů a malware mohlo být ohroženo. 13 V takovém případě by
nejspíš bylo nezbytné neumožnit využívání platebních služeb ze zařízení představujících riziko, tedy
z takových zařízení, která nejsou dostatečně zabezpečená.
Prvek inherence souvisí s možností využití nejrůznějších biometrických prvků a reaguje tak na
vývoj v souvislosti s mobilními telefony. Mezi tyto metody patří kupříkladu rozpoznání obličeje (face
ID), otisk prvku (touch ID) nebo sken oční duhovky. Za futuristickou možnost, která bude bezpochyby
spadat do prvku inherence, můžeme považovat ověřování totožnosti pomocí DNA. Z těchto
biometrických prvků můžeme vyvodit, že inherence znamená to, co uživatel je. V ustanovení § 223
odst. 3 písm. c) zákona o platebním styku je tento pojem definován jako „biometrické údaje uživatele“.
Shodně jako u prvku znalosti a držení musí být v rámci prvku inherence zabráněno riziku
3

Viz čl. 4 bod 40 PSD2 směrnice.
Situace, v nichž mají poskytovatelé platebních služeb povinnost provádět silné ověření klienta, jsou
vyjmenovány v ustanovení § 223 odst. 1 zákona o platebním styku.
12 Opinion of the European Banking Authority on the elements of strong customer authentication under
PSD2. EBA-Op-2019-06. In: The European Banking Authority [online]. 21.6.2019 [cit. 25.7.2020].
Dostupné z: https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2622
242/4bf4e536-69a5-44a5-a685-de42e292ef78/EBA%20Opinion%20on%20SCA%20elements%20u
nder%20PSD2%20.pdf?retry=1
13 K tomu Metodiku k varování ze dne 17. prosince 2018 vydanou Národním úřadem pro
kybernetickou a informační bezpečnost. Dostupné zde: https://www.nukib.cz/cs/informacniservis/aktuality/1320-metodika-k-varovani-ze-dne-17-prosince-2018/
10
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neautorizovaného použití. V této souvislosti mne napadá nutnost takového technického zabezpečení,
které je schopné jedinečnost každé osoby skutečně poznat. 14 Prvek inherence je tudíž podstatným
způsobem spojen se zařízením, které je využito při internetových platebních službách. Jako
zajímavost je možno uvést, že v rámci tzv. behaviorální biometrie je Evropskou bankovní asociací
považován za prvek inherence i způsob psaní na klávesnici.15
Požadavek silného ověření klienta se nicméně neaplikuje ve všech případech přihlášení do
internetového či mobilního bankovnictví. Regulační technické standardy upravené v nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se
silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace (dále jen
„RTS“) upravuje v čl. 10 výjimku spočívající v neprovedení silného ověření klienta v případě, získáváli uživatel internetový přístup k zůstatku na platebním účtu a/nebo platebním transakcím provedených
v posledních 90 dnech. Další výjimka je upravena například v čl. 11 RTS týkajícím se bezkontaktních
plateb v místě prodeje.
Jako uživatelsky přívětivou můžeme hodnotit i možnost tzv. whitelistingu, tedy seznamu, která
si klient vytvoří u poskytovatele platebních služeb, který mu vede platební účet. Na tomto seznamu
uvede důvěryhodné příjemce, vůči nimž následně nemusí při provádění platebních transakcí
vyžadovat silné ověření klienta.16 Kladně je možné hodnotit i výjimku ze silného ověření klienta
v případě elektronické platební transakce, nedosáhne-li její celková výše hodnoty 30 EUR a jsou-li
splněny další předpoklady uvedené v čl. 16 RTS.
S blížící se účinností RTS bylo zajímavé pozorovat, jak jednotlivé české banky věnovaly stále
více pozornosti způsobu ověřování totožnosti jejich klientů při přístupu k jejich platebnímu účtu. Jako
nejčastější řešení se při provádění silného ověření klienta ukázala symbióza prvku držení a faktoru
znalosti. V takovém případě zadává klient vedle přihlašovacích údajů, nejčastěji hesla či PIN kódu,
jednorázový kód zaslaný prostřednictvím SMS zprávy. Některé banky však budou muset své procesy
přístupu klientů do internetového bankovnictví ještě upravit. Jedná se kupříkladu o případě, kdy klient
v rámci přihlašovacích údajů zadává svou e-mailovou adresu, která je mnohdy veřejně přístupná na
internetu. Některé banky naopak využívají prvek inherence spočívající ve stále populárnějším
biometrickém ověření. Z praktického hlediska je a bude zajímavé sledovat podmínky různých bank
pro přihlášení do internetového bankovnictví a realizaci jednotlivých platebních služeb.
ZÁVĚR
Finanční trh prochází v poslední době velkými změnami a inovacemi, které jsou z jedné strany
vyžadovány samotnými uživateli služeb, z druhé strany vynucovány Evropskou unií. Jejich snahou je
jednak zvýšit ochranu spotřebitele, ale zároveň mu nabídnout širokou paletu služeb, které mu budou
moci být poskytovány prostřednictvím internetu. To s sebou samozřejmě nese značné množství rizik,
kterým je nezbytné předcházet či je alespoň snížit na minimum.
Nově přijatý zákon o bankovní identitě má v České republice umožnit od roku 2021 plné využití
bankovní identity všech klientů bank, kteří mají nastavený přístup do internetového bankovnictví. Díky
tomu budou oprávněni vykonávat a autorizovat jednání a transakce, která dosud vyžadují jejich větší
zapojení. Potenciál je tedy obrovský, dosavadní jednání a dohody mezi bankami nasvědčují tomu, že
bankovní klienti budou moci tyto služby ve skutečnosti využívat.
Nová úprava nastolená na základě PSD2 směrnice dle mého názoru skutečně přispívá
k zajištění vyšší úrovně ochrany spotřebitele a posiluje jeho důvěru v harmonizovaný platební styk.
Domnívám se, že povinnost provádět silné ověření klienta na základě dvoufaktorového ověřování
skutečně vede k zajištění vyšší míry bezpečnosti platebních služeb, které se však na druhou stranu
projeví ve ztížení a zkomplikování platebních procesů. Případnou odpovědnost za neautorizovanou
platební transakci je s ohledem na množství rizik nutné hledat u poskytovatele platebních služeb
plátce, jenž byl povinen požadovat silné ověření klienta. Bude určitě zajímavé pozorovat precizování
4

Ještě v roce 2019 existovaly některé telefony, které si skutečnou osobu pletly s fotografií. K tomu
Czechcrunch. Běžná fotografie obličeje dokáže odemknout až 40 % telefonů s Androidem. [online].
27.4.2020 [cit. 25.7.2020]. Dostupné z: https://www.czechcrunch.cz/2019/01/bezna-fotografieobliceje-dokaze-odemknout-az-40-telefonu-s-androidem-podivejte-se-o-ktere-jde/
15 Ibid 11.
16 Viz čl. 13 RTS.
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regulačních technických standardů ohledně jednotlivých prvků silného ověření klienta, které budou
stále více eliminovat rizika jejich zneužití a prolomení.
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VÍZIA VYUŽITIA BLOCKCHAINU V OBLASTI FINANČNÉHO
PRÁVA1
Ladislav Hrabčák2, Monika Stojáková3, Ivana Štieberová4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstract: One of the characteristics of society in the 21st century is rapid technological progress. The
legal systems of individual states must respond to this, and this article also discusses this. Blockchain
technology is one of the most topical issues, not only from the point of view of informatics, but also
from perspective of law. The main goal of this paper is to evaluate the current legal situation and
reflect on the challenges and perspectives that are undoubtedly linked to Blockchain, focusing our
attention on tax and customs law.
Abstrakt: Jednou z charakteristík, ktorou sa spoločnosť v 21. storočí vyznačuje, je prudký
technologický pokrok. Na ten musia právne poriadky jednotlivých štátov reagovať, a aj o tom
pojednáva tento článok. Blockchain technológia je jednou z najaktuálnejších otázok, a to nielen z
pohľadu informatiky, ale aj práva. Hlavným cieľom predmetného príspevku je zhodnotiť súčasný
právny stav a zamyslieť sa nad výzvami a perspektívami, ktoré sú nepochybne s Blockchainom späté,
pričom svoju pozornosť upriamime na daňovo a colnoprávnu oblasť.
Key words: Blockchain, law, tax law, taxes, customs law, customs
Kľúčové slová: Blockchain, právo, daňové právo, dane, colné právo, clo
ÚVOD
V roku 2008 osoba vystupujúca pod pseudonymom Satoshi Nakamoto predstavila prelomový
platobný systém v dokumente nazvanom ako „Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System“, čo
možno nepochybne považovať za prvopočiatky technológie Blockchain. Je zrejmé, že myšlienka tohto
decentralizovaného platobného systému, ktorý nie je kontrolovaný žiadnou autoritou, sa nepostretla
s porozumením nielenže štátov, ale i širšej verejnosti, čo sa zmenilo až na prelome rokov 2017
a 2018. Práve v tomto období začala hodnota prakticky všetkých virtuálnych mien rapídne rásť, čo
viedlo ku špekulatívnym konaniam jednotlivcov obohatiť sa a k zvýšeniu záujmu o ne.
Táto skutočnosť neostala bez povšimnutia zo strany zákonodarcov, ktorí v uvedenej oblasti
videli potenciálny zdroj príjmu verejných rozpočtov. Takýmto štátom je aj Slovenská republika, kedy
1

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV19-0124 a zároveň vznikla ako čiastkový výstup riešenia projektu vvgs-2019-1068 „Blockchain
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zákonodarca pristúpil k prijatiu príslušných zmien v daňovom zákonodarstve, o čom sa taktiež
v predostretom príspevku zmienime.
Blockchain je však technológiou, ktorá má širokospektrálne využitie a ktorá môže prispieť aj k
zamedzeniu rôznym negatívnym javom v daňovo-právnej a colnej oblasti, no najmä daňových
podvodných konaní a colných podvodov. Technológia Blockchain by mala pôsobiť ako rušivá
inovácia, ktorá jednak zefektívňuje finančné transakcie a zároveň znižuje ich náklady. Preto musí
finančný priemysel zhodnotiť príležitosti a výzvy, ktoré táto technológia predstavuje. Ako veľký prielom
by mohla zmeniť finančné transakcie a zaviesť nové možnosti pre zavedené finančné inštitúcie, ako
aj pre nových účastníkov. Súčasne je potrebné, aby etablované subjekty a startupy prekonali
technologické, regulačné a adaptačné výzvy skôr, ako sa technológia Blockchain stane ich súčasťou.
Je však verejný sektor pripravený na implementáciu moderných technológií? Sú moderné technológie
ako Blockchain kompatibilné so štandardnými právnymi inštitútmi? So skúmaním danej problematiky
vznikajú stále nové a nové otázky, a preto ani my si v tomto príspevku nenárokujeme na úplnosť
a obmedzíme sa len na niektoré z nich.
Blockchain technológia je jednou z najaktuálnejších otázok, a to nielen z pohľadu informatiky,
ale aj práva. Hlavným cieľom predmetného príspevku je zhodnotiť súčasný právny stav a zamyslieť
sa nad výzvami a perspektívami, ktoré sú nepochybne s Blockchainom späté, pričom svoju pozornosť
upriamime na daňovo a colnoprávnu oblasť.
Za týmto účelom využijeme viaceré metódy písania vedeckých prác ako analýza, syntéza,
komparácia, deskripcia a iné, ktorých premysleným a cieleným použitím sa pokúsime čitateľovi
poskytnúť stručný exkurz víziami využitia technológie Blockchain v oblasti finančného práva a zaujať
vlastné stanovisko vo vzťahu k určitým problémom, ktoré sú s tým späté.
Pokiaľ ide o zhodnotenie aktuálneho stavu vedeckej a odbornej spisby, musíme konštatovať,
že slovenská právna veda (či už ide o vedu o daňovom práva, ale aj o iné právne vedy) sa začala
uvedenou problematikou zaoberať s určitým oneskorením. Taktiež je nutné konštatovať, že mnohé
(tuzemské, ale i zahraničné) výstupy sa síce zaoberajú uvedenou problematikou, avšak častokrát sa
obmedzujú na popis potenciálnych modelov využitia Blockchainu vo verejno-právnej oblasti bez
vyústenia do právnych záverov.
V príspevku postupujeme od stručného objasnenia základných pojmov skúmanej problematiky
až ku konkrétnym víziám a modelom vytvoreným za účelom zefektívnenia výberu daní a cla
s poukazom na úskalia, ktoré predstavujú určité bariéry v ceste na ich implementáciu vo verejnom
sektore.
ZÁKLADNÉ POJMY SKÚMANEJ PROBLEMATIKY
Na to, aby sme mohli pristúpiť k jednotlivým spôsobom, akými môže byť technológia
Blockchain prínosná pre štát, musíme aspoň v stručnosti objasniť základné pojmy, ktoré sa v danej
oblasti vyskytujú a nie sú verejnosťou ponímané správne, ba dokonca dochádza k ich zamieňaniu.
Medzi tie patrí okrem Blockchainu aj Distributed Ledger Technology (ďalej aj ako „DLT“) virtuálna
mena a smart kontrakty.
Blockchain je bez pochýb úzko spätý s pojmom DLT, keďže práve Blockchain predstavuje
najznámejšiu DLT technológiu. Preto je DLT pojmom širším ako Blockchain. S ohľadom na to, že
v slovenskom jazyku nenachádza podľa nášho názoru svoje ekvivalentné vyjadrenie, používame aj
v tomto príspevku anglické pomenovanie tejto technológie. DLT možno vo všeobecnosti vymedziť ako
technológiu, ktorá umožňuje počítačom na rôznych miestach navrhovať, overovať transakcie
a zároveň aktualizovať záznamy v sieti, a to synchronizovaným spôsobom5.
Pre všetky DLT technológie je príznačné to, že sa pomocou nich môžu šíriť chronologicky
usporiadané informácie naprieč celou sieťou a zaznamenané informácie sú kryptograficky
uzamknuté, čo zabezpečuje nemožnosť spätných zmien. Blockchain sa však v porovnaní s ostatnými
technológiami vyznačuje aj tým, že informácie sú ukladané do blokov, ktoré sú postupne navzájom
prepájané.
V nadväznosti na uvedené možno Blockchain vymedziť ako špecifický typ distribuovanej
siete, v ktorej výmenné transakcie sú postupne triedené do blokov, ktoré sú vzájomne prepojené
a nemenne zaznamenané v rámci siete.6 Niektorí autori uvádzajú, že Blockchain nie je len
2

5
6

ALLESSIE, D. et. al. Blockchain for digital government, s. 8.
Tamtiež, s. 9.
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technológiou, ale aj stratégiou, na základe ktorej môžu štáty poskytovať služby transparentným,
efektívnym a decentralizovaným spôsobom7, s čím možno súhlasiť.
Ďalším súvisiacim pojmom je aj virtuálna mena. Zamieňa sa najmä Blockchain a Bitcoin ako
najznámejšia kryptomena súčasnosti. Označenie virtuálna mena je legislatívnym pojmom
v podmienkach Slovenskej republiky, avšak to podľa nášho názoru nie je správne, no uvedená
problematika si zasluhuje samostatný príspevok, a preto sa jej nebudeme na tomto mieste bližšie
venovať.8
Virtuálnou menou je „...digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný
centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo,
nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými
osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky
obchodovať.“9 Kryptomeny sú jedným zo spôsobov, ako možno platformu Blockchain využiť, no jeho
využitie sa naň neobmedzuje a je širokospektrálne.
Príkladom toho sú smart kontrakty. Tie vo všeobecnosti predstavujú dohody vo forme
počítačových programov, ktorých cieľom je eliminácia potreby participácie akéhokoľvek ďalšieho
sprostredkovateľa a zároveň prispieť k zjednodušeniu obchodov cez internet medzi anonymnými
účastníkmi. Vo vedeckej obci sa možno postretnúť s využívaním tohto cudzojazyčného pojmu bez
ďalšieho prekladu, čo považujeme za správne a aj my sa v tomto príspevku toho držíme. Ak by sme
však chceli uvedený pojem preložiť, zistíme, že by sa malo jednať o „inteligentné zmluvy“ s čím
nemožno úplne súhlasiť, keďže tieto kontrakty sú len vykonávateľmi toho, čo je obsiahnuté
v zdrojovom kóde.10
Smart kontrakty možno vymedziť aj ako dohody strán, ktoré sú uchovávané v podobe
počítačového kódu zaznamenaného v Blockchaine, ktorý zabezpečuje nezávislé a automatické
vykonanie sa po naplnení vopred dohodnutých podmienok.11
Pre obmedzený rozsah tohto článku nebudeme bližšie popisovať mechanizmus Blockchainu
a s tým súvisiacich kategórií, pričom v tomto poukazujeme na pomerne rozsiahlu a kvalitnú vedeckú
literatúru z danej oblasti.12 V ďalšom texte sa zameriame už na konkrétne možnosti a vízie, akými by
mohla byť technológia Blockchain prínosná pre štáty v daňovej a colnej oblasti za súčasného
vyvodenia určitých právnych záverov.
VÍZIA VYUŽITIA TECHNOLÓGIE BLOCKCHAIN
Ako sme už spomínali vyššie, technológia Blockchain má potenciál byť nápomocná aj pokiaľ
ide o efektívnejší výber daní a cla a tým môže prispieť k zabezpečeniu fiskálnych záujmov nielen
štátu, ale aj obcí, ak hovoríme o miestnych daniach (konkrétne dani z nehnuteľností). Je to dané
jednak tým, že Blockchain môže byť účinným nástrojom v boji proti daňovým únikom a colným
podvodom, ale zároveň je s ním spätý potenciálny daňový príjem, ak hovoríme o zdaňovaní transakcií
spojených s virtuálnymi menami. Nasledujúci text pojednáva o víziách využitia Blockchainu v daňovoprávnej a colnoprávnej oblasti.
3

Blockchain a daňové právo
V daňovo-právnej oblasti existujú viaceré spôsoby, akými môže byť Blockchain nápomocným,
a to nielen pokiaľ ide o nepriame dane (najmä daň z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“)), ale aj
v oblasti priamych daní a na to nadväzujúcej správy daní, ktorá nevyhnutne nadväzuje na
hmotnoprávnu oblasť.
3.1

POLÁKOVÁ, Z., RAKOVSKÝ, P. Blockchain technológie-regulačné výzvy a príležitosti, s. 82.
Mohli by sme tu skôr uvažovať o kvázimene, či pseudomene.
9 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu
zdaňovania virtuálnych mien, s 1.
10 McJOHN, S., McJOHN, I. The Commercial Law of Bitcoin and Blockchain Transactions, s. 115.
11 SAVELYEV, A. Contract Law 2.0: Smart Contracts As the Beginning of the End of Classic Contract
Law, s. 2.
12 Napr. NAKAMOTO, S. Bitcoin: a Peer-to-peer Electronic Cash System; VACARI et. al.: Blockchain
for Digital Government; AINSWORTH, R.T.- ALWOHAIBI, M.: Blockchain, Bitcoin, and Vat in the
GCC: The Missing Trader Example a iné.
7
8

272

DPH, ako všeobecná daň nepriameho charakteru13, je tradičnou súčasťou daňových sústav
členských štátov Európskej únie (ďalej aj ako „EÚ“). Ide tu v podstate o najvýnosnejšiu daň vôbec14,
avšak na strane druhej je zároveň najproblematickejšou daňou, čo potvrdzuje každoročne vysoká
medzera na DPH naprieč EÚ15. I keď sa chystá reforma systému DPH, aj moderné technológie
vrátane Blockchainu, môžu byť prínosom v boji proti daňovým únikom na DPH.
Túto skutočnosť potvrdzuje aj Uznesenie Európskeho parlamentu zo dňa 24. novembra 2016
k téme Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom s DPH (2016/2033(INI)), v rámci
ktorého bola vyzvaná Európska komisia spolu s jej pracovnými skupinami, aby sa zaoberali otázkou
vyplnenia medzery na DPH pomocou „digitálnych technológií“.
Momentálne však predmetné uznesenie nenašlo uplatnenie v praxi a neexistujú žiadne
legislatívne a nelegislatívne akty, ktoré by riešili danú otázku na európskej úrovni, pretože ak chceme
uvažovať o prevencii či obmedzení počtu podvodov na DPH, ide najmä o reťazce s medzinárodným
prvkom, a preto tu nebude postačujúci unilaterálny prístup členských štátov, ale spoločný
a koordinovaný postup. Novelizácie daňovo-právnych predpisov, pokiaľ ide o platenie DPH
prostredníctvom Blockchainu, nebudú teda podľa nášho názoru postačovať, i keď, iste, ide o krok
smerom k želanému efektu.
Podľa niektorých odhadov, by mohla technológia Blockchain prispieť k zníženiu únikov na DPH
o 50 až 60 miliárd eur ročne.16 V štúdii z dielne D. Allessie a kol. bol prezentovaný model, ktorým by
sa mal tento veľmi ambiciózny cieľ dosiahnuť. Podľa autorov by malo ísť o viacstranný smart kontrakt,
ktorého zmluvnými stranami by boli okrem predávajúceho a kupujúceho aj banky týchto zmluvných
strán a zároveň príslušná daňová autorita.17
Platba za zdaniteľné plnenie by bola následne prerozdelená bankou kupujúceho tak, že suma
zodpovedajúca DPH by bola odvedená na účet daňovej autority a kúpna cena znížená o DPH na účet
predávajúceho. Zautomatizovaný proces platby eliminuje riziko pochybenia, či už úmyselného alebo
neúmyselného, zo strany daňových subjektov, čím by malo dôjsť k zníženiu počtu podvodných
konaní. Ako výhodu tohto modelu vidíme taktiež to, že všetky informácie by boli zaznamenávané
nemenným a trvácim spôsobom v jednotlivých „blokoch“.
Z nášho pohľadu vyvstávajú však určité nezodpovedané otázky. Jednou z nich je
bezproblémovosť fungovania Blockchainu v praxi pri enormnom zahltení dátami o transakciách
uskutočnených podnikateľmi. S tým súvisí nepochybne aj ochrana osobných údajov a v neposlednom
rade aj ochrana daňového tajomstva pred hackerskými útokmi. Dôležitým bude taktiež vysporiadanie
sa s užívateľským rozhraním s prihliadnutím na počet členských štátov a počet podnikateľských
subjektov vyvíjajúcich na ich území podnikateľskú činnosť.
V tejto súvislosti možno spomenúť ďalšiu koncepciu v oblasti DPH (konkrétne v štátoch
Perzského zálivu), a to zavedenie osobitnej kryptomeny označenej ako VATCoin, ktorá by slúžila
práve na účely platenia tejto dane. Táto kryptomena by podľa jej autora T. Ainswortha18, mala mať
pevný výmenný kurz, pričom by bola využívaná v súkromnej a nie verejnej Blockchain sieti.
Samozrejme takéto platidlo predpokladá už existenciu štátnej Blockchain siete, v ktorej by sa ukladali
informácie o zdaniteľných obchodoch.
Myšlienka tejto zúčtovacej jednotky by však neukracovala daňové subjekty o ich práva, práve
naopak, umožňovalo by sa tým efektívne a automatické odpočítanie DPH, príp. vrátanie nadmerného
odpočtu, ak by platiteľovi DPH vznikla záporná daňová povinnosť v súlade s príslušnými predpismi.
Táto kryptomena myšlienkovo vychádza z najznámejšej kryptomeny, ktorou je Bitcoin. Sú tu
však určité odlišnosti, na ktoré je potrebné poukázať. Bitcoin môže slúžiť ako všeobecné platidlo,
pričom VATCoin by slúžil iba na platenie DPH. Ďalším rozdielom by mal byť pevný výmenný kurz
VATCoinu (viď vyššie) v porovnaní s Bitcoinom. Tou poslednou výraznou odlišnosťou by malo byť to,
že transakcie by neboli overované členmi „komunity“, ale vládnymi inštitúciami.
S VATCoinom by boli samozrejme späté aj určité regulačné výzvy, medzi ktoré radíme:
BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku, s. 165.
ŠTRKOLEC, M. Zabezpečovacie inštitúty pri správe daní, s. 24.
15 HRABČÁK, L. Reforma systému DPH – „revolúcia“ alebo len „evolúcia“? s. 163 a nasl.
16 ALLESSIE, D. et. al. Blockchain for digital government, s. 8.
17 Tamtiež, s. 79 a nasl.
18 AINSWORTH, T. et. al.: VATCOIN: THE GCC’S CRYPTOTAXCURRENCY. Dostupné na internete:
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3151465>.
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uskutočňovanie platieb DPH výlučne pomocou tejto kryptomeny v štátoch, kde by bola
inkorporovaná,
nemožnosť zmien VATCoinu na hotovosť zo strany daňových subjektov (to by neplatilo štátne
inštitúcie),
zaznamenávanie transakcií v reálnom čase a následný zápis informácií do Blockchainu a pod.

Iba za predpokladu vysporiadania sa s vyššie uvedenými regulačnými výzvami by sa VATCoin
stal účinným platidlom a zároveň aj technologickým nástrojom v boji proti daňovým únikom. Otázkou
by však naďalej ostávali v podmienkach Slovenskej republiky hotovostné platby do 5 000 eur, ktoré
sa nachádzajú mimo režimu povinných bezhotovostných transakcií.
Blockchain je však možné využiť aj v oblasti priamych daní, a to konkrétne pri platení dane
z príjmov fyzických osôb. Práve vlastnosť Blockchainu- absencia potreby sprostredkovateľa, by
umožňovala zjednodušiť celý proces tým, že zo strany zamestnávateľa by postačovala jedna platba,
a to zaplatením tzv. super hrubej mzdy.
Celý proces by sa úplne zautomatizoval a platenie daní a odvodov zamestnávateľom za
zamestnanca by mohlo prebiehať v týchto krokoch:
1.
zaplatenie mzdy zamestnávateľom,
2.
kryptografické uzatvorenie dát prostredníctvom smart kontraktu,
3.
automatický výpočet daňovej a odvodovej povinnosti,
4.
transfer čistej mzdy na účet zamestnanca a daní a odvodov na účet príslušných inštitúcií.19
Je zrejmé, že predstavený model platenia daní sa za súčasného stavu zdá byť priam
nemožným a nereálnym, no podľa nášho názoru väčšie nadnárodné spoločnosti budú hľadať
spôsoby, akými znížiť ich administratívne zaťaženie aj pokiaľ ide o otázku platenia miezd a s tým
súvisiacich povinných verejných platieb, akými sú dane a odvody. Ďalšou z výhod je nepochybne
zníženie časovej náročnosti a zabezpečenie efektívneho toku peňazí. Aj v tomto prípade však
musíme podotknúť, že takýto spôsob platenia daní by vyžadoval príslušné legislatívne zmeny
v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, pokiaľ ide o jeho piatu časť.
V tomto smere vidíme nezastupiteľné miesto vedy o daňovom práve, ktorá svojimi poznatkami
je spôsobilá a kompetentná sa k daným otázkam vyjadriť a možno aj priniesť vlastný návrh
legislatívneho riešenia danej problematiky, a to nielen pokiaľ ide o platenie dane z príjmov fyzických
osôb, ale aj prispieť k vyjasneniu vyššie načrtnutých problémov.
Blockchain a colné právo (a uľahčenie obchodu)
Zjednodušenie a modernizácia colných režimov - všeobecne známych ako uľahčenie obchodu
- sa stala dôležitou oblasťou pre zlepšenie svetového obchodného systému. Takmer všetky moderné
dohody o voľnom obchode, bilaterálne aj regionálne, majú kapitolu o uľahčení obchodu a Svetová
obchodná organizácia (ďalej aj ako „WTO“) má celú dohodu o uľahčení obchodu, ktorá sa venuje
odstráneniu byrokracie na štátnych hraniciach s cieľom zefektívniť pohyb tovaru. Koncepcii uľahčenia
obchodu sa dostáva bezprecedentná pozornosť a je stredobodom mnohých iniciatív v colnom
prostredí. Okrem WTO je uľahčenie obchodu predmetom diskusií v rámci mnohých medzinárodných
organizácií vrátane niekoľkých orgánov typu OSN, WCO, ako aj subjektov zaoberajúcich sa
hospodárskym rozvojom. Dlhé čakacie doby na hraniciach, neprimerané poplatky, ťažkopádne
formality a neprimerané alebo nejasné pravidlá a nariadenia sa môžu stať vážnymi prekážkami
obchodu, a preto majú nepriaznivý vplyv na investície, zamestnanosť a rozvoj vedený obchodom.
Zjednodušenie obchodu sa stalo dôležitým bodom v rámci obchodných rokovaní WTO, často sa o
ňom hovorí v rámci iniciatív týkajúcich sa bezpečnosti dodávateľského reťazca a je súčasťou
mnohých modernizačných programov v colnej oblasti.
Colné právo ako významné pododvetvie finančného práva rovnako ako oblasť daňového práva
neostalo nedotknuté víziou technológií 21. storočia. Rovnako ako v iných oblastiach práva, aj v oblasti
colného práva má technológia Blockchain značný potenciál. Colný proces zahŕňa všetky pravidlá a
nariadenia týkajúce sa prepravy tovaru cez štátnu hranicu, a preto je neoddeliteľnou súčasťou každej
3.2
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úspešnej transakcie medzinárodného obchodu. Tento proces zahŕňa niekoľko samostatných krokov,
ktoré musia preukázať, že tovar je v súlade s pravidlami a nariadeniami, aby bol pripravený na dovoz
alebo vývoz (napr. dovozné a vývozné licencie, doklady o colných vyhláseniach, rôzne povolenia,
licencie, fytosanitárne osvedčenia a iné, ktoré sa vyžadujú z dôvodu zdravia, bezpečnosti ľudí, zvierat
alebo rastlín. Všetky doklady a colné vyhlásenia musia byť potvrdené a overené, niekedy osobitne
rôznymi ľuďmi, a zároveň musia byť dokončené a overené aj obchodné bezpečnostné postupy.
Spoločnosti majú často ťažkosti s navigáciou v colnom konaní kvôli svojej komplexnosti. Postupy v
industrializovaných aj rozvojových krajinách sú známe neefektívnosťou, zvyčajne spôsobenou
náročnými požiadavkami na dodržiavanie predpisov, nákladnými oneskoreniami, korupciou na
hraniciach a narušením bezpečnosti. Colné pravidlá, ktoré si vyžadujú viacnásobné zasielanie
informácií primárne s použitím fyzickej dokumentácie, znamenajú, že colná administratíva sa v
náhodnom poradí často stráca, čo spôsobuje ďalšie nákladné oneskorenia. Prepravný kontajner
môže stráviť značný čas čakaním na podpisy, financovanie alebo nakladanie. Tieto omeškania
predstavujú pre obchodníkov značné náklady a tieto náklady predstavujú stratu zdrojov, ktoré by mohli
byť vynaložené produktívnejším spôsobom.
Jednou z úloh, pri ktorej by technológia Blockchain mohla mať hlavný význam je
sledovateľnosť. Nakoľko technológia Blockchain je navrhnutá na zaznamenanie reťazca transakcií,
môže byť obzvlášť vhodná sledovať medzinárodný pohyb tovaru a poskytovať rýchle a presné
informácie nielen o tom, odkiaľ tovar pochádza, ale aj o každej zastávke, cez ktorú prešiel a kde sa
nachádza teraz. Táto rýchlosť a presnosť by mohla byť prospešná nielen pre medzinárodných
kupujúcich, predávajúcich a prepravcov, ale je tiež veľmi zaujímavá pre vládne colné orgány, ktoré
tiež často zápasia s rovnakými otázkami pôvodu zásielok a zvládnutí početných transakcií, ktoré sa
musia uskutočniť súčasne. Okrem toho, keďže systém Blockchain automaticky vykonáva mnoho
funkcií, ktoré v súčasnosti vyžadujú viac sprostredkovateľov na kontrolu a zaznamenávanie pohybov,
platieb a iných informácií, môže byť schopný vážne znížiť náklady medzinárodného obchodu tak pre
obchodníkov, ako aj pre vládne orgány, ktoré na ne dohliadajú.
3.2.1 Potenciál technológie Blockchain v colnom konaní
Teraz si predstavte globálnu fragmentáciu nadnárodného podniku: komplexný dodávateľský
reťazec výrobcov a distribútorov, cez ktorý putuje obrovské množstvo tovaru a majetku cez zložité
logistické kanály a právne prekážky pomocou zmlúv, certifikátov a schválení. Zahŕňa to výmenu
informácií medzi mnohými subjektmi, vrátane colných a iných regulačných agentúr, čo je spojené s
vysokými nákladmi alebo inak poskytuje príležitosti na chyby a podvody. Ak sa majú dodržiavať normy
bezpečnosti, colného hodnotenia a pravidiel pôvodu, súčasné colné zaobchádzanie si vyžaduje
značnú ľudskú silu. Vďaka technológii Blockchain je možné zefektívniť a sprehľadniť všetky tieto
procesy. Použitie technológie Blockchain v rámci dodávateľského reťazca by poskytlo infraštruktúru
potrebnú na odstránenie potreby zabezpečiť každú transakciu alebo krok v dodávateľskom reťazci
prostredníctvom sprostredkovateľov, registrácie, sledovania a certifikácie. Informácie o každej
zásielke - či už ide o doklad o kúpe, formulár o povolení, konosament, poistenie a iné sa môžu stať
súčasťou bloku- transparentného reťazca úschovy a boli by tak prístupné dodávateľom, prepravcom,
kupujúcim ako aj audítorom. Ak by všetky tieto informácie boli na jednom mieste, znížilo by to nielen
transakčné náklady, ale tiež by sa znížili náklady na audit a účtovníctvo.20
Využívanie technológie Blockchain v colnom procese by mohlo umožniť prepravcovi
digitalizovať svoje dodávateľské reťazce a odstrániť mnohých sprostredkovateľov, čo vedie k
nákladným oneskoreniam a korupcii. Digitálna distribuovaná kniha je navrhnutá tak, že každá
transakcia sa nahrá do reťazca iba vtedy, ak sa na tom dohodnú ostatné spracovateľské uzly. Je
takmer nemožné uplatniť podvodný nárok alebo upraviť minulé transakcie bez súhlasu ostatných
používateľov v sieti.
Blockchain by mohol odradiť od korupcie zjednodušením postupov a znížením počtu vládnych
úradov a úradníkov zapojených do každej transakcie. Technológia Blockchain by umožnila prerušenie
obchodu vyžadovaním úplného decentralizovaného konsenzu v rámci siete. Pomohlo by to
zabezpečiť, aby žiadna strana nemohla byť podvádzaná inou osobou bez následkov. Navyše
20

BOTTON, N. Blockchain and Trade: Not a Fix for Brexit, but Could Revolutionise Global Value
Chains(If Governments Let It). In: ECIPE Policy Brief (European Centre for International Political
Economy), No 1/2018.
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auditovateľnosť Blockchainu v reálnom čase umožňuje používateľom presne vidieť, kedy a kde
presne došlo k nezrovnalostiam. Táto úroveň transparentnosti by všetkým účastníkom siete umožnila,
aby sa navzájom zodpovedali za chyby alebo úmyselné nekalé konanie. Zainteresované strany by sa
nemali spoliehať len na dobrú vieru prepravcov a colných orgánov, ale mohli by sa spoľahnúť na
integritu záznamu o transakciách. Blockchain nebráni vstupu falošných informácií do systému, ale
znižuje možnosť poškodenia pôvodných informácií sprostredkovateľmi zapojenými do procesu
prepravy.
Na zabránenie obchádzania a prekládky tovaru by sa mohla použiť aj technológia Blockchain
v colných režimoch a postupoch prekračovania hraníc. Obchádzanie sa týka postupu odosielania
tovaru do susednej krajiny pred cieľovou krajinou, aby sa predišlo colným sadzbám, ktoré boli
zavedené na tovar z krajiny pôvodu. V súčasnosti sa krajiny snažia zabrániť obchádzaniu rozsiahlym
uplatňovaním nariadenia o nápravných opatreniach v oblasti obchodu, ako je antidumpingové alebo
vyrovnávacie clo. Technológiu Blockchain by mohli prepravcovia a colné orgány využívať vzájomne
prospešným spôsobom: prepravcovia by mohli ľahšie preukázať pôvod svojho tovaru a colné orgány
by tak mohli ľahšie overiť tieto informácie.
Niet pochýb o tom, že sa technológia Blockchain čoskoro stane súčasťou colného prostredia.
Aký bude dosah na colné správy?
a) Clá sa budú viac orientovať na údaje. Prostredníctvom svojej účasti na Blockchaine by colné
orgány mohli zhromažďovať potrebné údaje presným a včasným spôsobom (všetky údaje spojené s
komoditou, ako je predajca, kupujúci, cena, množstvo, dopravca, financie, poistenie, stav atď...)
b) Colné správy sa môžu stať súčasťou Blockchainu a stať sa súčasťou obchodných
procesov. Údaje sprostredkované Blockchainom by sa mohli automaticky integrovať do colných
systémov a porovnávať s údajmi predloženými obchodníkmi a prepravcami. V integrovanejšej verzii
by mohli colné orgány dokonca automaticky vyčistiť tovar v rámci samotného Blockchainu.
c) Blockchain môže zvýšiť súlad s príjmami a spoluprácu medzi daňovými a colnými orgánmi.
Automatizovaný prístup colných orgánov k údajom uloženým v systémoch vyvážajúcich krajín podporí
dodržiavanie príjmov v dovážajúcich krajinách. To by pomohlo colným orgánom v otázkach týkajúcich
sa oceňovania a transferového oceňovania a podporilo by ďalšiu spoluprácu medzi daňovými a
colnými orgánmi.
d) Blockchain môže colným orgánom pomôcť lepšie bojovať proti finančným zločinom. Colné
orgány a príslušné orgány by sa pravidelne informovali o udalostiach, ktoré sa vyskytnú v bankovom
systéme a ktoré by sa dali zneužiť na utajenie nezákonných finančných tokov. Opakované porovnanie
údajov o obchode predložených hospodárskymi subjektmi a kapitálového transferu zaznamenaného
finančnými inštitúciami by viedlo k väčšej pravdepodobnosti odhalenia finančných trestných činov. 21
Z vyššie uvedeného vyplýva, že validácia prijatých dokladov je najdôležitejším krokom na
zabezpečenie dokončenia obchodného procesu dovozu. Tento krok sa opiera najmä o ľudský úsudok,
pretože medzi účastníkmi dodávateľského reťazca neexistuje priama komunikácia, čím sa zvyšuje
možnosť nezistenia falšovanej dokumentácie. Tento krok možno optimalizovať zavedením
mechanizmu bezpečného zdieľania informácií, ktorý zabezpečuje integritu informácií vymieňaných
medzi účastníkmi dodávateľského reťazca.
Colné správy ako súčasť medzinárodného obchodného dodávateľského reťazca zohrávajú
zásadnú úlohu pri ochrane miestnej spoločnosti a hospodárstva. Z hľadiska colných orgánov majú
preto integrita a sledovateľnosť údajov technológiou Blockchainu významný vplyv na zjednodušenie
cieľa ochrany spoločnosti a hospodárstva. V súlade s tým sa očakáva, že mechanizmus výmeny
informácií na základe technológie Blockchain zoptimalizuje model spracovávania dokumentov
colnými orgánmi s cieľom ďalej uľahčiť medzinárodný obchod.
ZÁVER
Predostretý článok má za cieľ započať diskusiu vo vede o daňovom práve na načrtnuté okruhy
problémov s tým, že si nenárokuje na vyčerpanie nastolenej témy. Tomu korešpondoval aj cieľ
uvedený v úvode práce- zhodnotiť súčasný právny stav a zamyslieť sa nad výzvami a perspektívami,
4

SCHENK, K. Customs Operations and the Blockchain. [online]. [cit. 2020-07-16]. Dostupné na
internete: <https://www.customssupport.com/en/news/customs-operations-and-blockchain>.
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ktoré sú nepochybne s Blockchainom späté, pričom svoju pozornosť sme upriamili na daňovo a
colnoprávnu oblasť.
Popisom možných spôsobov a vízií využitia technológie Blockchain sme dospeli k viacerým
otázkam, a to nielen technického, ale najmä právneho charakteru, medzi ktoré patrí:
ochrana osobných údajov vrátane daňového tajomstva,
EIDAS kompatibilita,
kompatibilita s úpravami o platení a vyberaní daní v príslušných daňovo-právnych
predpisoch,
kompatibilita s úpravami zoznamov a evidencií vedenými daňovými autoritami v členských
štátoch EÚ a pod.
Ide len o niektoré z otázok, ktoré sa nám naskytujú a ktoré by mali byť podľa nášho názoru
v hľadáčiku vedeckej obce. Len diskusiou vo vzťahu k nastoleným problémom možno dosiahnuť
želaný efekt a Blockchain tak môže byť skutočne nápomocným vo verejnom sektore, v tomto prípade
konkrétne pri ochrane fiskálnych záujmov štátov.
V súčasnosti je však náš postoj skeptický a sme toho názoru, že i napriek snahám európskych
inštitúcií o implementáciu uvedenej technológie vo verejnom sektore, sa nenájde potrebný konsenzus
medzi štátmi. Je to dané viacerými skutočnosťami, no najmä tým, že ide o pomerne novú technológiu
a štáty s ňou nemajú prakticky žiadne skúsenosti (až na určité výnimky, medzi ktoré patrí napr.
Estónsko). Technológia Blockchain je stále v inovatívnom veku aj pokiaľ ide o oblasť colného práva.
Adaptabilita, interoperabilita a politické prostredie, ktoré víta experimentovanie, bude nevyhnutné, ak
má hospodárstvo štátu realizovať potenciálne výhody technológie Blockchain v celom
medzinárodnom obchode. Žiadna nová technológia nie je bez rizika. Jednou z hlavných výhod
technológie Blockchain je to, že z dôvodu distribuovanej knihy a mechanizmu konsenzu sa podvody
zmenami záznamov považujú za takmer nemožné. To však neznamená, že je to nemožné. Vždy budú
existovať aktéri, ktorí majú záujem alebo motiváciu k spáchaniu podvodu.
Nateraz sa dá konštatovať, že iba čas ukáže, ako sa s nastolenými regulačnými výzvami EÚ
ako aj jej členské štáty vysporiadajú a zároveň aj to, či vieme využiť tieto technológie aj v náš
prospech a nehľadať v súvislosti s nimi iba negatívne asociácie, ako sú pranie špinavých peňazí
a financovanie terorizmu, i keď aj tu ide o otázky, ktorým je potrebné samozrejme venovať pozornosť.
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POTENTIAL OF BLOCKCHAIN
Naďa Atyová
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstract: The aim of the article is to present blockchain technology, its main features, to clarify where
its usage could be appropriate and what benefits can its deployment in the state administration bring,
as well as to indicate specific projects, in which this unique technology can be used.
Abstrakt: Cieľom článku je predstaviť blockchainovú technológiu, jej hlavné vlastnosti, objasniť, kde
by jej využitie mohlo byť vhodné a aké výhody môže priniesť jej nasadenie v štátnej správe, ako aj
naznačiť konkrétne projekty, v ktorých je možné túto jedinečnú technológiu uplatniť.
Key words: Blockchain, technology, trade, transparency
Kľúčové slová: blockchain, technológia, obchod, transparentnosť
1

INTRODUCTION
Globalization is a part of every area of life and also affects events in the world financial markets.
However, we must point out that its consequences are not always beneficial. In process of
globalization of the world and financial markets is developing trade. Thanks financial innovation and
implementation of modern technologies increases not only accessibility but also also the quality of
financial services. This minimizes financial costs institutions or banks in the financial market, leading
to better financial stability. Fast fusion of globalization is also one of its benefits. The entry of foreign
financial institutions into the domestic financial market brings with it considerable benefits, as
increased competition can help increase efficiency in the financial sector.
The digital currency Bitcoin was invented in 2009. It is an attempt to create an alternative system
of money that would be beyond the control of governments and central banks. Although bankers don't
trust this concept, the blockchain technology behind Bitcoin can bring them a range of useful features.
2

DESCRIPTON OF BLOCKCHAIN
Blockchain can be introduced of as a decentralized database in which all data on transactions
made by users are written and constantly updated. By default, the database is not owned, controlled,
or located in a single physical data center. It is distributed in the network on the devices of the
connected users. This means that every transaction is verified by thousands of users, making
blockchain the most secure technology. It is no longer used only by cryptocurrencies, but is gradually
entering other spheres of life and can basically be used wherever transactions take place.1 We can
imagine a blockchain as a notebook, where each entry is stored for each user. There is no situation
as if someone would like to change part of the record without others foind out. Imagine computers
instead of users. The aforementioned mining works to use the computing power of computer graphics
cards to obtain cryptocurrencies, which serve as a reward for solving complex Blockchain algorithms. 2
Data is stored in separate storage units called „blocks". These are placed in a chain one after the
other, hence the name „chain". The database is protected by encryption to ensure the security of the
Švančarková Magdaléna, Blockchain by mal spustiť revolúciu aj v poisťovníctve, 26.9.2019,
Financial Report, availiable at: https://www.finreport.sk/banky-a-poistovne/blockchain-by-mal-spustitrevoluciu-aj-v-poistovnictve/
2 Biznár Michal, Čo je to Blockchain, technológia, ktorej nikto nerozumie?, 15.2.2019, Techbox,
Dennik N, availiable at: https://techbox.dennikn.sk/temy/co-je-to-blockchain-technologia-ktorej-niktonerozumie/
1
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information. Blockchain is not only referred to as the technology of truth, but experts see it as one of
the most revolutionary advances since the emergence of the Internet or the cryptocurrencies that go
hand in hand.
Blockchain technology is also an infrastructure that allows a variety of distributed software
applications to stowe, store and access data (but also regulations on data processing - called smart
contracts)3 and guarantees the high availability and integrity of this data (the data is authentic,
undeniable, cannot be altered and are practically indestructible) and, if desired, confidential. For
practical reasons, it is typical for data records of a smaller extent - to insert to the blockchain only
basic data on transactions, events or messages arising within the ecosystem of communicating
participants (parties). A key feature of blockchain is the fact that such a communication system does
not have to be organized or supervised by any central authority – it could be consiedered that the
system does not have an „arbitrator" who should be respected and who shall build and maintain this
authority. We also say that blockchain technology is distributed and decentralized and is able to
spontaneously build the absolute trust of participants in an environment of potential mutual distrust. 4
The simple explanation of process of Blockchain recalls the ever-growing recorder of „data
sentences" (transactions), the semantics of these data is determined by the specific distributed
software application. Transactions gradually generated users of such an application are „packaged"
into the so-called blocks, with each newly created block is cryptographically linked to the previous
block. This happens practically simultaneously and synchronously in all „main" nodes of the
blockchain network. Due to this fact seemingly inessential data redundancy and actions is hence very
useful - apart from the high availability (and practical indestructibility of data) it also serves to
effectively detect individual intentional or accidental deviations from the „common blockchain versions
" and their fixation. A combination of cryptographic blocks is key to the operation of blockchain
algorithms and Internet network protocols (already known from the seventies and nineties,
respectively years of the last century). Cryptography (especially the „hash“5 function and asymmetric
encryption) serves to the already mentioned interconnection of blocks, to maintain data integrity (i.e.
authenticity and non-repudiation recording new and immutably stored data), but also to „fair" (i.e.
random) node selection, which will validate transactions and create a new block of transactions;
network protocols are then used for fast synchronization of time, data and common (consensus)
decisions across all nodes of blockchain network.
3

HISTORY OF BLOCKCHAIN
The first considerations on the possibilities of reaching consensus in computer networks, where
the computers themselves or the network are unreliable, appeared before the year 2000 6 . The year
of origin can be considered 2008, when Satoshi Nakamoto designed and described the operation of
the Bitcoin7 network. Subsequently, in January 2009, he published source code and launched the
Bitcoin network. Bitcoin became the first modern cryptocurrency to follow many other
cryptocurrencies.8 Attempts to introduce cryptocurrencies have existed before (ecash or NetCash),
but have never gained more popularity. Bitcoin and others cryptocurrencies have been very popular
since about 2013. At present, the total market capitalization is publicly traded cryptocurrencies about
$ 211 billion and a daily turnover of about $ 13 billion. In year 2013 the Ethereum network was
designed and launched in 2015, supporting smart contracts.9 Since about 2014, there have been
3

Smart contact - A protocol or software that secures, verifies, or enforces an agreement or
implementation contracts
4 Ppadmin, Krypto nie, blockchain áno?, 19.8.2018, Paralelnapolis blog, availiable at:
https://paralelnapolis.sk/krypto-nie-blockchain-ano/
5 Hash function: returns a calculated fixed chain from an input chain of any length (more in the relevant
chapter)
6 Lamport Leslie, The Part-Time Parliament - ACM Transactions on Computer; Systems, vol. 16, no.
2, January 1998, para 133–169
7 Nakamoto Satoschi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, availiable at:
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
8 Until today approximately 1600 - 2000
9 Smart contracts are pieces of code stored on the blockchain that will self-execute once deployed,
thus leveraging the trust and security of the blockchain network. they allow users to automate
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considerations about the use of blockchain for purposes other than cryptocurrencies and there are
announced the first projects using blockchain as a distributed database for use in enterprise sphere,
state administration, possibly elsewhere. There are also blockchain networks designed specifically for
various business applications, not for cryptocurrencies. In the years 2016-2018, hundreds of beneficial
projects are announced blockchain in all spheres of society. Blockchain itself is not such an innovative
idea. It is a data structure that has remarkable value. In cooperation with Proof of work (mining) 10, it
is possible to create a decentralized virtual menu.
Blockchain influencer Robert Schwertner claims that blockchain technology has been around
forever.
„We will soon be living in a world where this technology will play a key role, in non-bitcoin contexts."11
4

THE ADVANTAGES OF BLOCKCHAIN
Blockchain technology, especially its use outside cryptocurrencies is still very new and little
researched Area. Companies and governments are working to introduce this technology, but its
deployment is not always appropriate - Areas of appropriate deployment are still unstable and
evolving. The main features are summarized below, when it is appropriate to use a blockchain.
Blockchain is suitable to use if the solution reflects:
•
Higher number of participants,
•
The commitment to build trust,
•
The absence of a third party or a third party is not very credible,
•
Tasks that have the character of transactions,
•
The demand for a global (international, global) digital identifier,
•
The need for a cryptographically secured ownership registration system,
•
The need to simplify dispute resolution,
•
The urge to share the history of transactions and the origin of digital assets,
•
The need for the regulator to monitor the activities of the regulated in real time.
5

POSSIBILITIES OF USING BLOCKCHAIN
Across global financial services, supply chains, healthcare, government and many other
industries, innovators are exploring many different ways where can usage of Blockchain transform
and disrupt traditional business models. High number of industry leaders have already achieved
significant business benefits, including considerable transparency, enhanced security, improved
traceability, increased efficiency and speed of transactions, and mainly reduced costs. Companies
need technological innovation to make their supply chains more cost-effective, resilient and
responsive to potential market disruptions. Between the late 1980s and early 2000s, the emergence
of global value chains – which were to become the main vehicle of international trade – was enabled
in large part by advances in information technology that drastically reduced the cost of coordinating
production stages carried out in different countries. Today, international trade is facing a global
slowdown and industries have signalled several critical challenges to global value chains, including:
1. a lack of transparency due to inconsistent or not readily available data; 2. a high proportion of
paperwork; 3. a lack of interoperability; and 4. limited information on the product’s journey. 12 Building
trust: by giving all users access to the entire transaction history, they can agree on it and it is not
business logic and therefore enhance or completely redesign business processes and services Is is
also a protocol or software that secures, verifies, or enforces an agreement or implementation
contracts
10 Mining of cryptocurrencies - Bitcoin mining is the backbone of the Bitcoin network. Miners provide
security and confirm Bitcoin transactions. Without Bitcoin miners, the network would be attacked and
dysfunctional.
11 Since 2015, Robert Schwertner has been interested in the application of blockchain technology in
the field of real estate, energy and mobility. Seeks and supports projects with added value for society.
He supports and advises start-up companies on how to start a blockchain for the development of their
business. He also consults large companies and lectures at conferences.
12 Gaur Vishal and Gaiha Abinav, Building a Transparent Supply Chain, May 2020, Harvad Business
Review, availiable at: https://hbr.org/2020/05/building-a-transparent-supply-chain
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possible to change it retrospectively, it increases or, when confidence in this data is established.
Further will be explained how blockchain provides aforementioned benefits to learn more about using
blockchain in any industry:
•
Transparency and traceability: through the use of blockchain technology transaction
histories are becoming more transparent. Hence the blockchain is a type of distributed
ledger, all network participants share the same documentation as opposed to individual
copies. When consensus of all concearned is achieved after that can be shared version
updated. To change a single transaction record would require the collusion of the entire
network and the alteration of all subsequent records. Thus, data on a blockchain are more
authentic, consistent and transparent than when it is pushed through paper-heavy
processes. It is available to all participants with permissioned access. For changing a single
transaction record would require the alteration of all subsequent records and the collusion of
the entire network. This can be of course very difficult process.13 By having all users share
the same data instead individual copies, the whole set of transactions is more transparent.
The consensus mechanism will ensure agreement of all users on one version of records.
High rate of transparency, auditability and analyzability of data can be used for maintenance
consistency of data (at the application level then also compliance with relevant regulations
and standards).
•
Possibility of public control: the visibility of transactions to all users makes it public at any
time transaction control, each user can independently verify (ensure) the correctness of
processing all data in blockchain, t. j. whether the conditions for processing and
transformation of input have occurred data to output; in the case of imposing a transformation
prescription - a smart contract he also sees himself processing algorithm; (e.g. any user can
see anonymized voting results and can calculate the result of the elections and verify the
correctness of their conduct), this means improving traceability. It is very hard to trace
products back to its origin, when a company deals with type of products that are usualy
traded through a complex supply chain. When exchanges of productscare recorded on a
blockchain, it may lead to with an audit trail that shows where an asset came from and every
stop it made on its journey.14
•
Data integrity: data cannot be modified or deleted by unauthorized persons or accidental
ones in such a way, the data author cannot deny his authorship to any other node. From the
principles operation of the blockchain technology implies invariance by consensus verified
stored data leading to the credibility of the stored records,
•
Reduce costs and complexity: to reduce costs is a high priority for most businesses. What
blockchain could provide, is no need to make guarantees by third parties or middlemen
because the trust in trading partner is not priority anymore. Instead, trust the data on the
blockchain. There is no need to review so much documentation to complete a trade because
everyone will have permissioned access to a single, immutable version.
To implement a single source of reliable data without the need for third parties parties can
lead to increased efficiency, effectiveness and also to reduced overall processing costs and
storage.15

13

Bates Kelsey, The Blockchain Supply Chain: Transparent and Traceable, Bastian Solutions,
availiable at: https://www.bastiansolutions.com/blog/the-blockchain-supply-chain-transparent-andtraceable/
14 Hooper Matthew, Top five blockchain benefits transforming your industry, 22.2.2018, IBM, availiable
at:
https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2018/02/top-five-blockchain-benefits-transforming-yourindustry/
15 Republiková Únia Zamestnávateľov, Prínos blockchainu / krypto-technológií pre podnikateľský a
verejný
Sektor, NÁRODNÝ PROJEKT Podpora kvality sociálneho dialógu, August – December 2019,
availiable
at:
https://ruzsr.sk/app/webroot/CmsPlugin/files/PKSD_AV/RUZ_AV_Kryptotechnologie_prinos_final.pd
f
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•

•

Increased efficiency and speed: when using traditional, paper-heavy processes, trading
anything is a time-consuming process that is prone to human error and often third-party
mediation is required. By automating and streamlining these processes with blockchain,
transactions can be completed faster and more efficiently. There is no need to reconcile
multiple ledgers and end up with less clutter because of the fact that record-keeping is
performed using a single digital ledger that is shared among participants. Hence everyone is
able to access the same information, it becomes easier to trust each other without the need
for numerous intermediaries. Thus, clearing and settlement can occur quicker.
Because it is safe: encryption ensures that transactions can only be performed by
authorized participants. In addition, there is no need for an intermediate link in the form of a
bank whose guarantee of security stems from our trust in its brand. The records can no
longer be changed retrospectively and everything remains recorded and verifiable. This
eliminates the possibility of fraud or transactions in which there has been an unauthorized
withdrawal of money from the account. The information is thus protected from access and
modification by unsolicited parties.
„It is already being written about the use of the blockchain for electronic elections, reliable
storage of cadastral and registry information and vehicle registration. Last year, Estonia
started writing matrix data to blockchain. ” Says M. Môcik from Blockchain Slovakia.16

Malta would also like to go the way of a chain database, where Prime Minister Joseph Muscat
proposed to introduce technology into healthcare. The Maltese government is one step ahead and
already this year presented a proposal for the first national blockchain strategy to apply „truth
technology" to public life.17
5.1

INSURANCE SECTOR
Blockchain technology brings new impulses to the insurence sector. It may represent
significantly cheaper transactions and allowance of immediate payments, for example for insurance,
social security, for many government services. Nevertheless, it may bring benefits to the energy
sector, also to allow direct trade between energy producers. Thus, owners of photovoltaic panels and
consumers can trade with each other without any intermediary company.
Technology is also making its way in the field of mobility. The first applications are in Asia, such
as the Tada service, which has more than 500,000 users, and a system based on blockchains, where
the customer orders a ride with a driver directly, free of charge on a centralized platform. Large
companies such as Uber, Booking or Amazon may soon be threatened by this technology because it
allows direct trades between buyers and sellers without an intermediary. It sounds absurd, but the
blockchain may lead to a revolution in many industries, just like the Internet. The only problem is that
few people still see this future.18
Blockachin may find its importance also in Customer Management. An important lever for
improving customer engagement through blockchain lies in the area of personal data. Customers’
fears about losing control of personal data as soon as it is handed over to a company and their
frustration with the need to repeat data entry processes can be addressed by a customer-controlled
blockchain for identity verification or medical/health data.
Personal data doesn´t have to be stored on the blockchain; it is upon the user’s personal device.
Only a verification, e.g., through a doctor, and related transactions (e.g., an examination that has
taken place on a certain date) are registered in the blockchain. Here, scale is key to reaping the
benefits of blockchain as it requires a sufficient number of parties involved to reuse the verified data.
Blockchain may also reduce administrative/operations cost through automated verification of
Sarnecký Ondrej, EBSI – EURÓPSKY EGOVERNMENT NA BLOCKCHAINE, 22.4.2020,
Blockchain Slovakia, availiable at: https://blockchainslovakia.sk/2020/04/22/ebsi-europskyegovernment-na-blockchaine/
17 Blockchain Slovakia, Čo je to blockchain a 3 dôvody, prečo ho Slovensko potrebuje, 23.6.2017,
Forbes, availiable at: https://www.forbes.sk/co-blockchain-3-dovody-preco-ho-slovensko-potrebuje/
18 Lorenz Johannes-Tobias and Münstermann Bjorn, Blockchain in Insurance - Opportunity or Threat,
FinnYear, 6.7.2016, availiable at: https://www.finyear.com/Blockchain-in-Insurance-Opportunity-orThreat_a36668.html
16
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policyholder identity and contract validity, auditable registration of claims and data from third parties
(e.g., encrypted transaction of patient data between doctor and injured party accessible by insurer to
verify payment), and payouts for claims via a blockchain-based payments infrastructure or smart
contracts. Giving reinsurers, for example, controlled access to claims and claims histories registered
on the blockchain improves transparency for the reinsurer in an automated and, at the same time,
auditable way.
5.2

PRECIOUS METALS AND STONES MARKET
The association of leading companies on the gold and diamond market recently announced
the launch of the first interdisciplinary initiative using blockchain to trace the origin of finished pieces
of jewelry. Asahi Refining (precious metals refining), Helzberg Diamonds (US jewelry retailer),
LeachGarner (precious metals supplier), The Richline Group (global jewelry manufacturer) and UL
(independent third party inspection) are launching a platform-based TrustChain initiative IBM
Blockchain and will run in the IBM cloud.
The TrustChain initiative monitors and verifies the authenticity of diamonds and precious metals
across all stages of the supply chain. Working with IBM, it now provides digital verification, physical
product and manufacturing process control, and third-party oversight on a single platform. In this way,
the initiative has already ensured 100% tracking of six models of diamond and gold engagement rings
in the blockchain network. The involvement of all important parties commited in the production of
jewelry, from mining companies through manufacturers and wholesale suppliers to retailers, in one
platform brings a better guarantee of product quality and authenticity.19
5.3

LAND REGISTRY
Land registration is a topic that hardly crosses the mind of most people outside of the real
estate sector, except for when they’re involved in a real estate transaction themselves. In principle,
land registries maintain records of land and real estate ownership, recording changes of hands over
the years as they happen. It may appear as a simple undertaking, but it presents with infinite
challenges. Historically, land registries were based on paper documents, and often can be destroyed,
lost, falsified, or otherwise manipulated. In Europe, most of governments have largely moved to digital
land registration systems. However, in situation when a old property without previous registration want
to be sold, and the paper title deeds have been lost or destroyed, the process to register the property
in order to sell it can become highly arduous. The seller need to prove the basis of their claim to
ownership without the relevant paperwork, as well as explain how the documents came to be lost or
destroyed. They’ll also have to engage professional surveyors and conveyancing professionals to
handle the requirements of registration.
When there occurs a problem, when ownership records, real estate transfers, and other related
records are stored in the central database. Proposed solution and benefits of using blockchain: The
real estate cadastre project is often mentioned as an example of blockchain deployment. When
meeting the most of the attributes of a deployment-friendly solution blockchain: many participants, the
need for trust, the nature of transactions, the need to share history transactions, simplified dispute
resolution. It is also possible to meaningfully deploy smart contracts. Project The Real Estate
Cadastre20 has been implemented or is being implemented in several countries. However, this project
is definitely not in the category of „quick-wins", it is very complex, problems could occur in connection
with the amount of input data, verification of inputs, protection of personal data, etc. and therefore we
recommend a thorough specification, feasibility study, if necessary, before possible implementation
project to be implemented later, in the second wave.21

Sita, IBM Blockchain overí pravosť šperkov a diamantov, 11.5.2018, Financial Report, availiable at:
https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/ibm-blockchain-overi-pravost-sperkov-a-diamantov/
20
Core
Ledger,
Land
Registry
on
Blockchain,
22.1.2020,
availiable
at:
https://medium.com/coreledger/land-registry-on-blockchain-a0da4dd25ea6
21 Markunas John Dean, The Impact of Blockchain Technology on the Surveying Industry, Cadastre
and Land Registry Systems, 16.7.2019, Landportal, availiable at: https://landportal.org/fr/blogpost/2019/08/impact-blockchain-technology-surveying-industry-cadastre-and-land-registry-systems
19
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5.4

AGRICULTURAL SUBSIDIES REGISTERED THROUGH THE BLOCKCHAIN
In this area, there is a strong public demand for greater transparency, credibility and
prevention fraud. Land could be tokenized22 by type to avoid multiple collection and fraud in subsidies
for other types of land. A register of land users is also mentioned, which could be implemented via
blockchain.
5.5
PASSPORTS STORED IN A BLOCKCHAIN
The database of issued, canceled and lost passports could be stored in a blockchain. This
type of database could be Europe-wide and this project could be a candidate for cross-border
cooperation within the European blockchain partnership.
5.6
HEALTHCARE
There is hardly any part of the healthcare system today that isn’t data-driven. And while the
good news is that there is plenty of health-related data to be had, the bad news is that it is often locked
in impenetrable silos and can be hard to find or make use of. It could be used to support largescale
health data markets for medical research and development. These could become an important source
of high-quality, large-scale data sets that, using the novel techniques already mentioned, could be
assembled in privacy and IP-protecting ways. Blockchains could also support clinical trials, helping
reduce the cost and complexity of recruiting participants. Blockchain-based medical supply chain
platforms could help fight counterfeit medicines and parts for medical devices by providing reliable
provenance information as well as monitoring the entire production chain. 23
Blockchain could support the administration of healthcare. Self-sovereign health records could
help first responders get quick access to a patient’s medical history in an emergency, and also simplify
admissions and streamline and improve care at doctors and hospitals. 24 Large-scale, tokenised
ecosystems for healthcare that bring together all players in the system on one platform could enable
new models of healthcare distribution. Decentralised health data and tokenised data markets and
incentive schemes could help improve preventive and after care procedures.
Healthcare workers could benefit from blockchain too. Blockchain could be used to set up
decentralised accreditation regimes on the selfsovereign identity model, helping relieve some of the
serious problems around professional credentialing of doctors. Blockchain could be used as a basis
for community-driven organisations for healthcare professionals. These could include tokenised,
decentralised marketplaces for doctors and healthcare workers to share services among themselves.
Among other beneficial things, blockchain has been proposed as a means to help mitigate the supply
chain disruptions that have caused shortages of the personal protective equipment (PPE) and other
medical equipment. It could also be used to support privacy-preserving contact tracing techniques to
bring both privacy and transparency to efforts to monitor populations and share COVID related health
data. Blockchain-based solutions have been proposed to help mitigate the effects of lockdowns by
enabling straightforward distribution of relief funds and insurance payments, supporting research and
development of novel methods for treatment and prevention, as well as supporting privacy-preserving
approaches to social distancing.25
A good example is Estonia, where patients are the owners of health data. Hospital since 2008
make health data available online. Currently, more than 95% of the data is generated by hospitals and
physicians digitized and blockchain technology is used to ensure the integrity of stored electronic

22

Tokenization of Actives - Real world assets (car, apartment, storage capacity, etc.) are represented
by a token in the virtual world; blockchain records the use of these assets and ensures the unique
asset allocation
23 Arsene Codrin, Blockchain in Healthcare: An Executive’s Guide for 2020, 23.5.2020, Digital
Authority Partners, availiable at: https://www.digitalauthority.me/resources/blockchain-in-healthcare/
24
HIMSS,
Blockchain
in
Healthcare,
HIMSS
Chicago,
availiable
at:
https://www.himss.org/resources/blockchain-healthcare
25 Miliard Mike, Global Edition Network Infrastructure IBM launches blockchain network to bolster
medical supply chain during COVID-19, 1.5.2020, Healthcare IT News, availiable at:
https://www.healthcareitnews.com/news/ibm-launches-blockchain-network-bolster-medical-supplychain-during-covid-19
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medical records as well as system access protocols.26 Electronic solutions health care enable Estonia
to offer more effective preventive measures, to raise awareness patients and also save billions of
euros. Every patient in Estonia who has visited a doctor has their own online health record in e-Health,
which contains notes, test results, digital medical regulations, records from X-ray examinations, etc.
At the same time, the patient has access to a system within which he can monitor data about your
health. Thanks to e-Health, doctors can access electronic patient record no matter where they are
located. Due to the comprehensive data that eHealth provides, doctors have more information to help
them make better decisions on the diagnosis and treatment of the patient. Patients have access to
their own records, the records their minor children, as well as the records of the people who granted
them access. Logging in to the e-Patient portal with an electronic identity card, the patient can view
visits to the doctor, current regulations and check which doctors have access to his files and view his
records.
5.7
SUPPLY CHAIN
The supply chain and trade finance industries face serious challenges. Globalisation has
made supply chains significantly more complex, involving multiple players from around the world and
a great deal of coordination among large numbers of stakeholders who do not necessarily trust each
other. While this has driven up operating costs, increased regulation is driving up the cost of regulatory
compliance. Many processes are outdated, often paper-based, and supply chains suffer from a lack
of transparency due to data not being readily available. Blockchain-based platforms can help combat
fraud, prove quality and provenance and manage complexity. Transparent, reliable and auditable data
can shine a “big light” along the chain, helping to root out counterfeits and identify bottlenecks.
Auditable supply chains with realor near-real-time data can also make it easier to trace faulty
materials, ingredients or products to their source, increasing the timeliness and accuracy of recalls
and other public safety measures. Blockchain may catalyse innovation in trade finance. Automatic
payments through smart contracts could help ease working capital bottlenecks, while far greater
auditability of transactions could streamline reporting, accounting and other processes, as well as
provide better intelligence as to the state of markets.27
6

BLOCKCHAIN IN SLOVAKIA
In Slovakia, a strong community has emerged focused on blockchain technology. Several
companies were established specialized in blockchain and many traditional IT companies support and
deliver such solutions. There are many enthusiasts as well as IT specialists at blockchain. Many
companies are actively exploring options of this technology and experiments with possible deployment
in practice. Deploying blockchain technology on Slovakia is affected by many entities. The following
list lists the main categories of stakeholders stakeholders:
•
State administration bodies in the Slovak Republic,
•
Local authorities,
•
Research and development support agencies,
•
Slovak higher education and research institutions,
•
Startup of a company specializing in blockchain,
•
Traditional suppliers of IT solutions,
•
Civil servants,
•
The public, private and legal persons as users of a blockchain-based solution,
•
The European Commission and other EU countries in the case of blockchain cross-border
cooperation projects,
•
Industry associations and clusters, etc.
The position of the Government of the Slovak Republic and specifically Ministry of Investments,
Regional Development and Informatization of the Slovak Republic ( hereinafter MIRRI) towards

26

E-Estonia, E-Health, availiable at: https://e-estonia.com/
Marr Bernard, How Blockchain Will Transform The Supply Chain And Logistics Industry, 23.3.2018,
Forbes, availiable at: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/03/23/how-blockchain-willtransform-the-supply-chain-and-logistics-industry/#201ce0875fec
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blockchain technologies is defined by the recently approved government materials Digital
Transformation Strategy of Slovakia 2030 and Action Plan for Digital Transformation of Slovakia for
2019-2022. Second mentioned obtains two specific measures focusing on blockchain technology
worth to mention:
•
Supporting the creation and activities of a platform for research and use of blockchain
technology: the aim is to create a platform that will act as a central contact point between
academic research teams as well as research centers in industry and business, as well as
innovation laboratories. By establishing such a platform, we will create and strengthen strong
feedback between research centers, universities, the private sector as well as innovations
based on the use of blockchain technology in industry and public administration.
•
Testing the use of blockchain technology in public administration in pilot projects: the
aim is to systematically test the technology in cooperation with partners from academia and
business within the above-mentioned platform, so that the added value of technology for
public administration is clearly defined and its deployment in specific projects.
Hence these aims, MIRRI does not have the ambition yet to deploy the technology in public
administration information systems, as it currently only collects and evaluates data on the benefits
and overall added value of such a solution. At this stage, they prefer to test the technology in pilot
projects in collaboration with partners.
MIRRI also cooperates in this topic with the OECD and their Blockchain Policy Center, specifically
on the issue of how DLT technologies can contribute to increasing the transparency and credibility of
published public data. Within the framework of the intergovernmental platform 17 + 1, which deals
with deepening economic cooperation between China and the countries of Central and Eastern
Europe, Slovakia has the ambition to create a Center of Excellence for research, development and
applied use of blockchain technology.28
6.1

PROJECT: BLOCKCHAIN ON FINANCIAL MANAGEMENT
In May 2018, at the GLOBSEC conference, the President of the Financial Administration of
the Slovak Republic presented the intention to use a blockchain in their processes to meet the
objective of streamlining tax collection. The intention was also presented introduce a blockchain when
assigning a 2% (3%) tax. Client confidence and protection are expected to increase their data,
increasing the transparency of processes, reducing administrative burdens and reducing costs. We
do not know about other projects using blockchain in public administration in Slovakia. 29
6.2

INTEREST ASSOCIATIONS
Blockchain Slovakia civic association

6.3

CONFERENCES AND WORKSHOPS
On January 9 2020 a workshop in Hub Hub offices in Twin City in Bratislava was held in the
theme of Blockchain, in auspices of Fintech Association. 30 On October 10 2018, a conference was
held in Bratislava under the auspices of the Office of the Government of the Slovak Republic and the
European Commission BLOCKWALKS 2018 focused on the use of blockchain in the public sector.
During the last two years, a number of other conferences and workshops were held in the Slovak
Republic, dealing with fintech, cryptocurrency, blockchain and decentralization in general data and
electronic services or other focused events, which also include lectures dedicated to blockchain
technology.

28

Ministry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic,
Distributed
technologies/Blockchain,
availible
at:
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalne-inovacie/distribuovane-technologieblockchain/index.html
29 Financial Governance, Press Release – GLOBSEC,
21.5.2018, Bratislava, availiable at:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Pre_media/Tlacove_spravy/Rok_2018
/2018.05.21_TS_Blockchain.pdf
30 Fintech, Events 2020, availiable at: https://www.slovakfintech.sk/eventy/
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7

PROTECTION OF PERSONAL DATA (GDPR REGULATION)
The European Economic and Social Committee (hereinafter as EESC) supports the actions
launched by the European Commission and many Member States to establish a European
Partnership for blockchain and joins designated activities. It is strategically important that Europe does
not lose its position in the ongoing international process competition in the development of all digital
technologies and to encourage and support cooperation between different public and private actors
in creating a European blockchain infrastructure. The EESC is convinced and states in its Opinion of
the European Economic and Social Committee on Blockchain and distributed technology Distributed
Ledger Technology (DLT)31 that, in order to properly develop the benefits of blockchain technologies,
it is also necessary to promote an appropriate framework of rules that will stimulate and strengthen
cooperation between the public and private sectors and organized civil society in order to create the
positive social, cultural and regulatory convergence needed to create all the opportunities to improve
services and processes in both the public and private sectorsIt is important to mention that the EU
Blockchain Observatory and Forum, set up by the European Commission, became operational on 1
February 2018 and has already published a number of thematic reports. 32
The GDPR (General Data Protection Regulation)33 was approved by the European Union in 2016
and came into force in 2018 in order to protect the personal data of the population. Designed to reach
a balance between data protection and the free movement of personal data, the Gdpr was written
during the rise to prominence of what is considered to be one of the most disruptive new information
technologies on the horizon today: blockchain. Possible technology mismatch blockchain and GDPR
is a common objection. The EU Blockchain Observatory and Forum released in October 2018
„Blockchain and the GDPR report“,34 which explains the pitfalls of GDPR compliance and outlines
possible solutions. Main rights according to GDPR:
•
The right to correct incorrect data,
•
The right to erasure (sometimes referred to as the „right to be forgotten"),
•
Right of access: the entity has the right to find out what information is stored about it,
•
Rights associated with automated processing.
Compliance with the GDPR does not apply to technology as such, but the way how the technology
is used. Just as there is no GDPR compliant Internet, there is no consideration of compatibility
blockchain and GDPR, but only on GDPR-compatible cases and applications. The implementation is
of course, easier for private than for public blockchains. Main areas of potential inconsistency are as
follows:
•
•
•

Identification and obligations of data processors,
Anonymization of personal data,
Exercise of certain rights of entities (for example, the right to delete data, which is in the
blockchain in general a problem; discussions on what can be considered for being deleted
are still ongoing).

31

The European Economic and Social Committee, Opinion of the European Economic and Social
Committee on Blockchain and distributed technology Distributed Ledger Technology (DLT) as an ideal
social infrastructure
Economy (own-initiative opinion), 545th EESC PLENARY SESSION, 17 July 2019 - 18 July 2019,
(2019/C 353/01)
32 "Blockchain Innovation in Europe" in July 2018 and "Blockchain and GDPR" in October 2018,
"Blockchain for Government and Public Services" in December 2018, “Scalability, Interoperability and
Sustainability of the Blockchain” in March 2019, “Blockchain and Digital Identity” in May 2019
33 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27
April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on
the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, availiable at: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
34 The european union blockchain observatory and forum, Blockchain And the GDPR, 16.10.2018,
availiable at: https://www.eublockchainforum.eu/reports
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These issues have not yet been definitively decided by the data protection authorities, the
European Council Data Protection Supervisor (EDPS) or by the court. The main recommendations of
the above report are:
•
Focus on the overall picture first: what is the added value, how is the data used and whether
it is necessary save to blockchain,
•
Avoid storing personal data in the blockchain. Trying to „fog", encrypt and aggregation to
anonymize data,
•
Store personal data off-chain storage35 or use a private blockchain. Consider the issue well
personal data when connecting private and public blockchains,
•
Keep innovating and be as transparent as possible to users.36
According to EU Blockchain Observatory and Forum are proposed four rule-of-thumb principles
that entrepreneursand innovators may consider:
•
Start with the big picture: how is user value created, how is data used and do you really need
blockchain?
•
Avoid storing personal data on a blockchain. make full use of data obfuscation, encryption
and aggregation techniques in order to anonymise data.
•
Collect personal data off-chain or, if the blockchain can’t be avoided, on private,
permissioned blockchain networks. Consider personal data carefully when connecting
private blockchains with public ones.
•
Continue to innovate, and be as clear and transparent as possible with users
Blockchain technology is new and complex to understand. additionally, it is still immature and it
should not be surprising to citizens and regulators that not every ‘t’ has been crossed. There are many
promising research and development efforts under way to make it easier for blockchain application
developers to comply with the GDPR. even more excitingly, we are seeing many projects exploring
how blockchain could be used to support the GDPR.
By finding ways to ensure
the robust protection of personal data in decentralised systems,
europe could very well replace the tensions and hurdles we have outlined in this report with a much
more virtuous circle of secure information.
8

CONCLUSION
With the introduction of blockchain technology, many social economy organizations could
significantly improve and secure and monitor the management procedures of the association
(consultation with shareholders and voting) by facilitating participation and involvement, including
where members are located in decentralized territories or the number is so high that it makes
traditional meetings difficult.
Important are the applications that can be expected in the field of health care, personal care and
social assistance because of securing storage of data and information, as well as for access and
identification of assisted persons. There are many in these areas social economy organizations that
target the most deprived citizens, even in decentralized areas where the possibility of installing secure
telemedicine and remote assistance systems can significantly affect people's quality of life. These
technologies often require skills and resources that are not available to all people. It may improve the
quality of life for the most vulnerable, such as the elderly, poor, people with disabilities, minors and
marginalized families. For these groups of the population we have a duty to care, social economy
organizations can be a basic access channel.

35

Off-chain storage - data-rich files are stored outside the blockchain and only them are stored in the
blockchain hash
36 Finc Michèle at the request of the Panel for the Future of Science and Technology (STOA) Secretariat of the European Parliament, Blockchain and the General Data Protection Regulation - Can
distributed ledgers be squared with European data protection law?, Panel for the Future of Science
and Technology, July 2019, ISBN: 978-92-846-5044-6
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Given that blockchain technology can bring significant positive developments, it is important to
point out the impossibility changes to the data recorded through the blockchain, and it is therefore
essential that public regulations guarantee that the development of such technology will be carried
out in accordance with the rules governing the processing of personal data („GDPR"), with special
reference to the so-called „The right to be forgotten". It is important that the current rules on these
issues are constantly being adapted, either directly or interpretatively rapid technological change. This
is the only way to prevent the positive development expected from blockchain technology from being
accompanied by adverse developments and problematic consequences.
It doesnt have to be intimidated by the fact that blockchain is a technology brought by bitcoin.
This strangely famous virtual currency has not really taken hold among people, its volatile value
attracts stock market speculators and its anonymity predestines it to trade in „not always legitimate
goods". Nevertheless, it is still spoken about bitcoin that will transform the entire financial segment. It
can be simply applied for every banking products, such as PayPal do today - for deposits, transfers,
encumbrances or loans. However, it is not anonymity that makes blockchain itself interesting for the
world of finance and many other industries we mentioned above. Blockchain is a very transparent
technology, but above all it will change how we trust information and re-establish our perception of
authorities.
It is called the „technology of truth" and may lead us out of the darkness of this post-factual age.
It has the potential to change the way we live, what we believe, to disrupt or even improve the role of
the state.
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PRÁVNE ASPEKTY ZAVEDENIA ELEMENTOV UMELEJ
INTELIGENCIE DO ČINNOSTÍ PRÁVNICKÝCH OSÔB V RUSKEJ
FEDERÁCII
Yana Daudrikh
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The paper deals with the possibilities of automation of legal activities of legal entities.
Especially, it is devoted to artificial intelligence and related new business applications, such as
LegalTech and Chat Bot, which are currently being developed in the Russian Federation.
Abstrakt: Článok sa zaoberá možnosťami automatizácie právnych činností právnických osôb.
Osobitne sa venuje umelej inteligencii a s tým súvisiacimi novými aplikáciami, ktorými sú napríklad
LegalTech a Chat Bot, ktoré sa v súčasností rozvíjajú na území Ruskej federácie.
Key words: Artificial Intelligence, Russian Federation, LegalTech, Chat Bot.
Kľúčové slová: Umelá inteligencia, Ruská federácia, LegalTech, Chat Bot.
ÚVOD
Moderná spoločnosť prestrela pred právnu komunitu určitú dilemu - pokračovať v tradícii
poskytovania rutinných a komplexnejších služieb alebo sa aktívne zapájať do ich automatizácie. V
súčasnosti sa v tomto smere už podnikli určité kroky, napríklad došlo k automatizácii bázy
legislatívnych predpisov.
Digitálna ekonomika sa v stratégii chápe ako hospodárska činnosť, v ktorej je digitálna výroba
kľúčovým faktorom, spracovanie veľkých objemov a využitie výsledkov analýz, ktoré v porovnaní s
tradičnými formami riadenia môžu výrazne zvýšiť efektívnosť rôznych druhov výroby, technológií,
zariadení, skladovania, predaja, dodania tovaru a služieb.1
Podporovatelia zavedenia automatizácie v práve propagujú projekt generátora dokumentov –
tzv. doc gen projekt napr. s názvom FreshDoc,2 úlohou ktorého je zabezpečiť prípravu návrhu zmluvy.
Príslušný program zahŕňa viac ako 1 500 vzorov návrhov zmlúv. Ďalším zaujímavým programom je
„video zmluva,“3 ktorá zachytáva na video dohodu medzi stranami, teda zostavuje video protokol
stretnutia. Výhoda tohto programu spočíva vo „voľnosti tvorby zmluvy“, teda video stretnutie je možné
vykonávať odkiaľkoľvek na svete, kde je internet, čím sa eliminuje narušenie pôvodných dohôd. Avšak
pri transakciách vyžadujúcich registráciu zmluvy štátnymi orgánmi, musí byť video zmluva následne
podpísaná stranami v papierovej forme.
Osobitným druhom programov pracujúcich s klientami sú predovšetkým chat bots.4
V súčasnosti nemajú zákazníci trpezlivosť čakať dlhé hodiny a nepretržite riešiť vzniknuté problémy.
Namiesto toho si vyžadujú rýchlu reakciu a účinné riešenie ich problémov. Chat bots našli svoje
1

KARCHIA, А.А.: Cifrovoe pravo kak buducee klasiceskoi civilistiki. In Pravo buduseho: Intelektualna
sobstvennost, inovacie, internet, 2018, str. 33.
2 Bližšie k tomu pozri: Freshdoc konstruktor dokumantov [16-06-2020] https://www.freshdoc.ru/
[16.06.2020]
3 Bližšie k tomu pozri: Video dogovor [16-06-2020] https://videodogovor.ru/
4 Bližšie k tomu pozri: Cto takoe cat-boty i kak ich ispolzovat v biznese? [16.06.2020]
https://zen.yandex.ru/media/ponomareffonline/chto-takoe-chatboty-i-kak-ih-ispolzovat-v-biznese5dcfad6728fbfa14e83a383a [16-06-2020]
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uplatnenie napríklad v bankách. Mnohé finančné spoločnosti, ktoré využívajú technológiu umelej
inteligencie, používajú chat bots na zníženie nákladov a splnenie neustále sa meniacich očakávaní
zákazníkov.
S rastúcim objemom údajov generovaných denne bankovým sektorom je čoraz ťažšie získavať
nápady, ktoré môžu pomôcť tvoriť nové príležitosti. Riešením tohto problému je vytvorenie novej
technológie „Big Data“.5 Novovzniknutá technológia využíva všetky bankové údaje, napríklad údaje o
transakciách na debetných a kreditných kartách, o výberoch z bankomatov, o prevodoch peňazí, atď.,
na prijímanie konkrétnych rozhodnutí a ich efektívne spracovanie na získanie cenných informácií
potrebných pre udržanie konkurencieschopnosti v budúcnosti. Veľké dáta pomáhajú bankám lepšie
spoznať svojich klientov a umožňujú im robiť obchodné rozhodnutia v reálnom čase prostredníctvom
analýzy zvykov spotrebiteľov a riadenia predaja.
V súčasnosti oblasti použitia digitálnych technológií môžeme rozdeliť na:
− finančný a bankový sektor (Fintech);
− vzdelávanie a profesionálny rozvoj (EdTech);
− zdravotná starostlivosť a medicína (HealthTech);
− inteligentná energia (internet energie, IoE);
− digitálne spracovanie legislatívnych požiadaviek a ich použitie v praxi (LegalTech)
alebo (RegTech);
− vytvorenie a rozvoj globálnych technologických centier na medzinárodnej úrovni na
vytváranie nových trhov s cieľom stimulovať príležitosti pre národné podnikanie
(International Tech Hubs).6

2

VYBRANÉ ASPEKTY PRÁVNEHO POSTAVENIA UMELEJ INTELIGENCIE

Budovanie digitálnej ekonomiky je globálna výzva milénia. Jeden z hlavných prvkov v celom
digitálnom systéme tvorí predovšetkým legislatíva. Dôležitosť právnej regulácie implementácie
a praktického uplatňovania moderných digitálnych technológií je znásobená novými ukazovateľmi
vývoja modernej ekonomiky. S vývojom technológie sa mení nielen legislatíva, ale aj samotný model
interakcie medzi štátom a podnikmi.7
V súčasnosti právna regulácia digitálnych technológií našla odraz v niektorých návrhoch
zákonov. Ide napríklad o návrh Federálneho zákona № 424632-7 „o zmene a doplnení častí jedna,
dva a štyri občianskeho zákonníka Ruskej federácie“8 a o návrh Federálneho zákona № 419059-7 „o
digitálnych finančných aktívach“9. Prvý z menovaných návrhov zákonov (t.j. návrh Federálneho
zákona № 424632-7 „o zmene a doplnení častí jedna, dva a štyri občianskeho zákonníka Ruskej
federácie“) po následnej zmene a doplnení jednotlivých ustanovení bol prijatý v marci 2020
parlamentom Ruskej federácie (Štátnou dumou). Spomínaný návrh Federálneho zákona má za cieľ
konsolidovať niekoľko základných ustanovení občianskeho práva, na základe ktorých by zákonodarca
mohol regulovať trh s novými objektmi hospodárskych vzťahov, ktoré existujú v informačnej a
telekomunikačnej sieti (ako napr. „tokeny“, „kryptomena“ atď.), poskytovať podmienky na vykonávanie
transakcií v digitálnom prostredí vrátane transakcií umožňujúcich poskytovať množstvo informácií.10

5

NAZARENKO, U.L.: Obzor tehnologii "bolsie dannie" (Big Data) i programmno-aparatnih sredstv,
primenaemyh dla analiza i obraboky. In European science,№ 9 (31), 2017. str. 25-30.
6 KARCHIA, А.А.: Cifrovoe pravo kak buducee klasiceskoi civilistiki. In Pravo buduseho: Intelektualna
sobstvennost, inovacie, internet, 2018, str. 33 - 34.
7 Expertnoe zaklucenie po projektu federalnogo zakona N 424632-7 «O vnesenii izmenenii v casti
pervuju, vtoruju i cetvertuju Grazdanskogo kodeksa Rosijskoj Federacii» (prinato na zasedanii Soveta
pri Prezidente RF po kodifikacii i soversenstovaniju grazdanskogo zakonodatelstva 23.04.2018 N
175-2/2018)
8 Proekt federalnogo zakona № 424632-7 «O vnesenii izmenenii v casti pervuju, vtoruju i cetvertuju
Grazdanskogo kodeksa Rosijskoj Federacii».
9 Projekt Federalnogo zakona N 419059-7 «O cifrovih financovih aktivah».
10 Pojasnitelnaja zapiska k projektu federalnogo «O vnesenii izmenenii v casti pervuju, vtoruju i
cetvertuju Grazdanskogo kodeksa Rosijskoj Federacii».
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Došlo aj k úprave právnych podmienok na vykonávanie transakcií v digitálnom prostredí. Zmena sa
dotkla aj oblasti poskytnutia ochrany občanom a právnickým osobám pri spomínaných transakciách.
Druhý z menovaných návrhov zákonov (t.j. návrh Federálneho zákona № 419059-7 „o
digitálnych finančných aktívach“) však nebol prijatý z koncepčných dôvodov.
V súčasnosti mnohé ekonomické a technologické modely vzťahov ešte nie sú pevne
stanovené, objavujú sa, mutujú a čiastočne miznú z hospodárskej praxe, preto sa zdá byť predčasné
kodifikovať základné pojmy v zákone, keďže ešte nemajú ustálený charakter tak vo vede, ako aj v
práve a ekonomike.
Problémy pri formovaní právnej doktríny a následného právneho rámca môžeme rozdeliť na
dva druhy:
− potreba tvorby jasných predstáv o regulácii jednotlivých oblastí, teda aká skupina právnych
vzťahov sa bude regulovať podľa noriem občianskeho práva, finančného práva, atď.;
− potreba tvorby jednotného právneho predpisu, vrátane súboru noriem a inštitútov, ktoré budú
zahrnuté do občianskeho zákonníka, daňového zákonníka a ďalších právnych predpisov a
nariadení Ruskej federácie.
Právna regulácia by nemala predbiehať rozvoj hospodárstva, ale zároveň by ho nemala ani
spomaľovať, mala by byť založená na obvyklých, preukázaných právnych kategóriách, a tak
optimalizovať pokračujúci ekonomický rozvoj nových inštitútov.11
Za ďalší problém považujeme nejasnosť v otázke právneho postavenie umelej inteligencie.
Teda je potrebné zabezpečiť priamu reguláciu takých otázok ako sú práva a povinnosti umelej
inteligencie. Dôvod priznania ľudských práv človeku spočíva predovšetkým v oblasti rozumu,
prítomnosti takých kvalít u človeka, ako je schopnosť cítiť, vcítiť sa, túžiť, byť si vedomý. Intelekt
umelej inteligencie je podobný ľudskému, preto je zrejmé, že aj takýto „rozum“ si zaslúži mať svoje
práva a povinnosti. Na začiatok je však potrebné upraviť definíciu tohto objektu. Európska únia
v tomto smere zaviedla pojem elektronická osoba. Elektronická osoba je nosičom umelej inteligencie
(stroj, robot, program), má myseľ podobnú človeku, schopnosť prijať vlastné rozhodnutia, ktoré nie sú
založené na algoritme.
Práva umelej inteligencie môžeme rozdeliť z pohľadu dvoch faktorov - faktor existencie a faktor
výsledkov „intelektuálnej“ činnosti umelej inteligencie.
V prvom prípade pôjde o právo umelej inteligencie na imunitu. Ide o poskytnutie ochrany umelej
inteligencie voči zmenám, úpravám a likvidácii umelej inteligencie. V tomto prípade by bolo vhodné
požadovať schválenia vyššie uvedených činností príslušnou komisiou a/alebo orgánom. Neoprávnený
výkon vyššie uvedených činností by sa mal považovať za trestný čin proti „elektronickej osobe“.
V druhom prípade ide o právo umelej inteligencie na autorstvo. Vedecké práce, umelecké diela
a iné výsledky duševnej činnosti, ktoré vytvára umelá inteligencia bez ľudskej účasti, patria umelej
inteligencii, ktorá ich vytvorila.12
V rámci povinností môžeme spomenúť azda najdôležitejšiu z nich – niesť zodpovednosť za
svoje konanie.
V súvislosti s vyššie uvedeným vyvstáva otázka, kto bude niesť prípadnú zodpovednosť umelá inteligencia, ktorá je schopná prijať vlastné rozhodnutia alebo programátor, ktorý „vložil“ do nej
určitý objem informácií. Vo väzenskom systéme Ruskej federácie, ktorý priamo súvisí s odňatím
slobody, sa sledujú dva ciele - reálny a teoretický. Realita je spojená so zbavením osoby osobnej
slobody, teda uväznenie. Teoretická časť je zameraná na preškolenie a zmenu mysle zločinca, teda
na pochopenie spáchaného činu a prejavenie ľútosti. Zbavenie osobnej slobody je reálny cieľ, zatiaľ
čo preškolenie a zmena mysle zločinca zostáva skôr v rovine teórie. Pokiaľ hovoríme o umelej
inteligencii, v tomto prípade možno uplatniť iba sankciu potrestania formou „uväznenia“. Preškolenie
mysle umelej inteligencie je možné predovšetkým docieliť formou preprogramovania. V neposlednom
rade prichádza na rad aj forma úplnej recyklácie stroja.13

11

LISENKO, A.N.: Imusestvo v grazdanskom prave Rossii. Moskva: Delovoi dvor, 2010. str. 357.
UZOV, F.V.: Iskustvennyi intellekt kak subjekt prava. In Problemi v rossijskom zakonodatelstve.
Uridiceski zurnal, 2018. str. 359.
13 UZOV, F.V.: Iskustvennyi intellekt kak subjekt prava. In Problemi v rossijskom zakonodatelstve.
Uridiceski zurnal, 2018. str. 360.
12
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DIGITÁLNE BANKOVNÍCTVO AKO NÁSTROJ ZABEZPEČENIA FINANČNEJ STABILITY
A BEZPEČNOSTI
Medzi hlavné oblasti rozvoja digitálneho bankovníctva, s cieľom dosiahnuť finančnú stabilitu
pomocou vývoja moderných bankových technológií, patria nasledovné oblasti:
− zlepšenie bezpečnosti a finančnej stability prostredníctvom využívania biometrických údajov.
Finančná stabilita a bezpečnosť boli pre banky vždy dôvodom obáv. Banky budú neustále
hľadať spôsoby, ako zvýšiť úroveň svojich služieb. S využitím biometrickej identifikácie
klientov možno očakávať na trhu bankových služieb prerozdelenie klientskej základne,
pretože jednotlivci budú mať možnosť vybrať si banku a stať sa jej klientom na diaľku.
Výsledkom bude to, že banky sa stanú konkurencieschopnejšími a budú sa snažiť pritiahnuť
nových klientov práve pomocou nových, príťažlivejších produktov a podmienok.
− využívanie umelej inteligencie, chat bots, na zvýšenie finančnej stability a bezpečnosti. V
súčasnosti nie je používanie technológií umelej inteligencie a chat bots v bankách také
„obľúbené“, ide skôr o ojedinelé prípady. V blízkej budúcnosti sa očakáva rozvoj tejto oblasti,
ako je posudzovanie solventnosti klienta, poskytovanie pôžičiek, atď. s použitím práve
technológií umelej inteligencie. Rozvoj umelej inteligencie je predovšetkým zameraný na
oblasti, ktoré sú spojené s využívaním značného množstva manuálnej práce, a preto sa ich
banky budú v prvom rade snažiť optimalizovať.
− využívanie Big Data za účelom boja proti praniu špinavých peňazí. Banka sa pomocou
systémov na spracovanie informácií dozvie o spotrebiteľskom správaní svojich klientov. Ak
bezpečnostný systém zistí neobvyklé správanie, napríklad prudký nárast nákupnej aktivity,
výber prostriedkov, prevod neštandardných súm na iné účty, potom sa toto správanie stane
neštandardným. Banka následne môže prijať preventívne opatrenia ešte predtým, ako klient
zistí napríklad krádež kreditnej karty. Vďaka spomínanému systému bude možné správanie
jedného klienta porovnávať so správaním druhého klienta, porovnateľným z hľadiska príjmu.
Následne na základe získaných údajov umelá inteligencia dokáže vytvoriť profil typického
klienta pre každú skupinu spotrebiteľov. Na základe tejto šablóny bude systém schopný
predvídať následné správanie klienta a určiť rizikové faktory.
− využívanie Big Data za účelom riadenia rizík. Riadenie všetkých druhov rizík predovšetkým
závisí od objektívnosti a úplnosti informácií, ktoré banka dostáva. Použitie systému
hodnotenia rizika, ktorý bude založený na Big Data, poskytne viac informácií o potenciálnom
dlžníkovi a bude oveľa objektívnejší. Tieto informácie by mohli zahŕňať tak úverovú históriu
klienta, ako aj jeho rôznorodú aktivitu v sociálnych sieťach.
3

ZÁVER
Dynamika vývoja vzťahov v digitálnej oblasti vyvoláva potrebu včasného prispôsobenia
právnych predpisov týmto zmenám. Právne predpisy by sa preto mali primerane rozvíjať a meniť
v súlade so zmenami v sociálno-politickom a hospodárskom živote štátu.
Je zrejmé, že ide o nesystematickosť ruskej legislatívy, súčasné regulačné orgány nie sú
pripravené na reguláciu digitálnej sféry, ktorá rýchlo naberá vedúce postavenie v mnohých oblastiach.
V súčasnosti existuje v regulácii digitálnej ekonomiky právne vákuum. Ovplyvňuje to všetky
subjekty hospodárskych vzťahov. V podstate na jednej strane to poškodzuje subjekty
občianskoprávnych vzťahov, ktoré dodržiavajú zákony, a na druhej strane nedostatok jasnej finančnej
a právnej regulácie vedie k daňovým únikom. Ide o globálny problém, keďže nie je vždy ľahké spojiť
činnosti najväčších internetových platforiem s konkrétnym štátom.
Je zrejmé, že v súčasnosti prevláda nejednotnosť vo veciach právnej podpory v spomínanej
oblasti. Z tohto dôvodu navrhujeme realizovať nasledovné zmeny:
− prijať jednotný legislatívny akt, ktorým sa ustanovujú definície nových pojmov, napríklad
digitalizácia, digitálne právo, digitálne peniaze, atď.;
− stanoviť základné zásady zdaňovania a transakcií s digitálnymi peniazmi a právami;
− vypracovať právne normy zamerané na podrobnú právnu reguláciu vzťahov v oblasti
digitálnej ekonomiky, za účelom ich doplnenia do občianskeho zákonníka Ruskej federácie
a daňového zákonníka Ruskej federácie;
− pripraviť návrhy na vytvorenie jednotného medzinárodného právneho rámca a vypracovať
prístup k jednotnému zdaňovaniu digitálnej oblasti.
4
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INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE V DOHĽADE NAD FINANČNÝM
TRHOM (SUPTECH)
Maroš Katkovčin
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The aim of the paper is to point out the possibility (and also the necessity) of the use
of innovative technologies by financial market supervisors, particularly in the context of the use
of financial technologies in the process of providing services in the financial market. The author
focuses on the analysis of the potential opportunities and challenges connected with the use
of innovative technologies in the financial market supervision process.
Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na možnosť (a aj nutnosť) využívania inovatívnych
technológií orgánmi dohľadu nad finančným trhom, a to predovšetkým v kontexte využívania
finančných technológií v procese poskytovania služieb na finančnom trhu. Autor sa osobitne
zameriava na analýzu potenciálnych príležitostí a výziev, ktoré sú s využívaním inovatívnych
technológií pri výkone dohľadu nad finančným trhom spojené.
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ÚVOD
Využívanie finančných technológií (tzv. FinTech) pri poskytovaní finančných služieb prakticky
vo všetkých segmentoch finančného trhu predstavuje súčasný fenomén, ktorý vyplynul
zo všeobecného zvýšeného využívania informačných a iných inovatívnych technológií v procese
poskytovania služieb, poskytovanie finančných služieb nevynímajúc. Nakoľko poskytovanie
akýchkoľvek služieb na trhu podlieha rôznej miere regulácie zo strany štátu, aj štát zastúpený
regulačnými orgánmi nevyhnutne musí na tieto inovatívne technológie pri poskytovaní služieb
reagovať a prispôsobiť spôsob a metódy aplikovanej štátnej regulácie, nakoľko v opačnom prípade
vzniká reálne riziko, že štátna regulácia poskytovania predmetných služieb sa stane neefektívna
a príslušné obchodné modely založené na inovatívnych technológiách fakticky „neregulované“.
V nadväznosti na vyššie vymedzenú základnú tézu sa v tomto príspevku osobitne venujeme
práve oblasti poskytovania finančných služieb, v rámci ktorej na jednej strane príslušné orgány
regulácie a dohľadu začínajú využívať (prípadne v rôznej miere už využívajú) finančné technológie
v rámci výkonu regulácie a dohľadu nad finančným trhom (tzv. SupTech),1 a zároveň na druhej strane
regulované a dohliadané subjekty začínajú využívať (prípadne v rôznej miere už využívajú)
technologické riešenia, ktoré nie sú zamerané na zdokonalenie ich obchodných modelov, no ich
cieľom je zjednodušiť a zefektívniť plnenie širokého spektra regulačných požiadaviek vo vzťahu
k regulátorovi (tzv. RegTech).2
1

SupTech (angl. Supervisory Technology) predstavuje podoblasť FinTech, ktorá spočíva
vo využívaní inovatívnych technológií orgánmi regulácie a dohľadu nad finančným trhom za účelom
zefektívnenia a podpory výkonu dohľadu nad finančným trhom (vymedzenie SupTech podľa A2ii.;
IAIS. (2019).: RegTech and SupTech: Implications for Supervision. Report of the A2ii – IAIS
Consultation Call. [online]. s. 2.; obdobne aj ALLEN, H.J.: Experimental Strategies for Regulating
Fintech. [online]- In: Articles in Law Reviews & Other Academic Journals. 696., 2020, s. 22.)
2 RegTech (angl. Regulatory Technology) predstavuje podoblasť FinTech, ktorá spočíva vo využívaní
inovatívnych technológií za účelom zefektívnenia a zjednodušenia plnenia regulačných povinností
regulovanými subjektmi oproti súčasným možnostiam a riešeniam (vymedzenie RegTech podľa A2ii.;
1
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Cieľom tohto odborného príspevku je teda predovšetkým poukázať na nevyhnutnosť
využívania finančných inovácií v oblasti regulácie a dohľadu nad finančným trhom zo strany
príslušného regulátora, ako aj identifikovať príležitosti a výzvy, ktoré sú s využívaním SupTech
spojené, a osobitne poukázať na súčasný stav a prvé pokusy využívania SupTech riešení
v podmienkach finančného trhu v regulačnom priestore Slovenskej republiky (ďalej len „SR“)
zo strany Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“).
INOVÁCIE V DOHĽADE NAD FINANČNÝM TRHOM
Využívanie finančných inovácií v podobe SupTech riešení zo strany orgánov regulácie
a dohľadu nad finančným trhom je podľa nášho názoru nevyhnutnosťou, pričom predmetná
nevyhnutnosť bude s postupným vývojom a zdokonaľovaním využívania FinTech riešení subjektmi
poskytujúcimi služby v oblasti finančného trhu ďalej zvýrazňovaná. Keďže kompetentnosť a odborná
kvalifikovanosť orgánu regulácie a dohľadu nad finančným trhom priamo prispieva k atraktivite
finančného trhu z hľadiska vstupu a pôsobenia trhových subjektov na tento trh, dovolíme si vysloviť
svoje presvedčenie, že už v súčasnosti je schopnosť orgánu regulácie a dohľadu aplikovať a flexibilne
sa prispôsobiť aktuálnym potrebám trhových subjektov (vrátane riešenia prípadných regulačných
otázok v súvislosti s využívaním FinTech riešení pri poskytovaní služieb na finančnom trhu),
významným determinantom rozhodovania trhových subjektov o poskytovaní služieb v regulačnom
priestore konkrétneho regulačného orgánu. Využívanie SupTech riešení pri regulácii a dohľade je
teda z pohľadu každého regulátora finančného trhu príležitosťou zatraktívniť príslušné regulačné
prostredie, no zároveň aj výzvou, keďže táto oblasť predstavuje pre regulačné orgány neprebádanú
oblasť, lat. terra incognita regulátora finančného trhu.
V súlade s vymedzeným cieľom tohto odborného príspevku v tejto kapitole prezentujeme
v súlade so zahraničnou odbornou spisbou a skúsenosťami s praktickou aplikáciou SupTech riešení
zahraničnými regulačnými orgámi, prehľadné vymedzenie oblastí, v ktorých sa SupTech riešenia
využívajú resp. majú potenciál využívať, príležitosti a výzvy, ktoré sú s využívaním SupTech v rámci
regulácie a dohľadu nad finančným spojené, ako aj konkrétne príklady z praxe NBS, ktoré predstavujú
či smerujú k pokusom o aplikáciu SupTech riešení v regulačnom priestore finančného trhu SR.
2

Oblasti využívania SupTech riešení a plynúce príležitosti a výzvy
Využívaniu SupTech riešení zo strany orgánov regulácie a dohľadu nad finančným trhom
sa ako prvá vo svojej štúdii venovala Banka pre medzinárodné zúčtovanie, 3 ktorá okrem iného
priniesla prvé konzistentné vymedzenie oblastí, v ktorých sa SupTech riešenia využívajú, prípadne
majú potenciál byť využívané (viď. zjednodušenú kategorizáciu oblastí využívania SupTech
spracovanú v Schéme 1 nižšie).
Ako hlavné oblasti využívania SupTech možno identifikovať zber a analýzu údajov,
a to z dôvodu možnosti digitalizácie a automatizácie týchto procesov, čo má potenciál priniesť
nákladovú efektívnosť pre regulátora, ako aj regulované subjekty (predovšetkým v podobe nižších
personálnych, administratívnych a technických nákladov), ako aj potenciálnu vyššiu exaktnosť
a adresnosť dosiahnutých analytických záverov pre regulátora.
V oblasti zberu údajov ide predovšetkým o unifikáciu dátových štandardov a formátov
za účelom ich jednoduchšieho spracovania a vyhodnotenia, ako aj možnosť vstupu regulátora priamo
do interných systémov regulovaných a dohliadaných subjektov za účelom zberu konkrétnych dát, či
využívanie podporných aplikačných rozhraní k zodpovedaniu otázok finančných spotrebiteľov
týkajúcich sa poskytovaných služieb či ich poskytovateľov (tzv. chatboty).4
2.1

IAIS. (2019).: RegTech and SupTech: Implications for Supervision. Report of the A2ii – IAIS
Consultation Call. [online]. s. 2.; obdobne aj ALLEN, H.J.: Experimental Strategies for Regulating
Fintech. [online]- In: Articles in Law Reviews & Other Academic Journals. 696., 2020, s. 22.). Napriek
tomu, že tento príspevok je zameraný na SupTech, pre úplnosť na tomto mieste uvádzame aj
vymedzenie RegTech, keďže podľa nášho názoru práve efektívna spolupráca v nastavovaní SupTech
a RegTech riešení má skutočný potenciál zefektívniť reguláciu a dohľad nad finančným trhom
v kontexte FinTech.
3 BROEDERS, D.; PRENIO, J.: Innovative technology in financial supervision (suptech) – experience
of early users. [online]. BIS: FSI Insights on policy implementation No 9, Júl 2018. 26 s.
4 Tamže s. 1.
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V oblasti analýzy údajov sa konkrétne využívané SupTech riešenia rôznia vzhľadom
na konkrétnu oblasť a účel ich použitia (napr. počítačové aplikácie na detekciu finančných operácií,
ktoré majú znaky neštandardných finančných operácií v zmysle aplikovateľnej právnej regulácie
v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (tzv. AML regulácie), prípadne
inovatívne technologické riešenia na signalizovanie manipulácie s trhom alebo riešenia na analýzu
dát k hodnoteniu individuálnych, ako aj systémových rizík vo finančnom systéme či v jeho konkrétnom
sektore).5

SupTech

Zber údajov

Analýza údajov

Reporting

Analýza trhového
správania

Správa údajov

Analýza
protiprávneho
konania

Makroprudenciálny
dohľad

Mikroprudenciálny
dohľad

Schéma 1: Oblasti využitia SupTech
(spracované podľa BROEDERS, D.; PRENIO, J.: Innovative technology in financial supervision
(suptech) – experience of early users. [online]. BIS: FSI Insights on policy implementation No 9, Júl
2018. s. 6)
Okrem rámcovo vyššie demonštrovaných výhod využívania SupTech riešení pre regulátora
samotného, ako aj pre regulované a dohliadané subjekty, je akékoľvek zavádzanie SupTech riešení
z pohľadu regulátora spojené s potenciálnymi rizikami čo výzvami. Významné výzvy, na ktoré
regulátori pri úvahách či pokusoch o zavedenie SupTech riešení k zberu či analýze údajov získaných
v procese dohľadu, narážajú, sú predovšetkým spojené s technickými obmedzeniami (nedostatočné
BROEDERS, D.; PRENIO, J.: Innovative technology in financial supervision (suptech) – experience
of early users. [online]. BIS: FSI Insights on policy implementation No 9, Júl 2018. s. 1.
5
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technické a technologické zázemie a zabezpečenie pred rizikami kyberútokov či úniku citlivých údajov
v procese zberu či ich následnej analýzy), kvalitou zozbieraných údajov, ako aj nedostatočnými
odbornými personálnymi kapacitami k implementácii a prevádzkovaniu zavádzaných SupTech
riešení.6
Inovácie v dohľade nad finančným trhom – príklad SR
NBS, ako príslušný orgán regulácie a dohľadu nad finančným trhom SR, si dovolíme tvrdiť
pomerne odvážne a progresívne reaguje na výzvy, ktoré sú spojené s FinTech, vrátane využívania
SupTech riešení. Vo vzťahu k identifikácii konkrétnych príkladov pokusov NBS o zavedenie SupTech
riešenia do regulačnej a dohliadacej praxe si dovolíme poukázať na nasledovné iniciatívy NBS:
2.2

1.

Chatbot Groš
NBS s účinnosťou od 22. 4. 2020 spustila na oficiálnom webovom sídle (www.nbs.sk)
SupTech riešenie z oblasti zberu údajov, a to chatbot, ktorý je určený finančným
spotrebiteľom, a odpovedá na najčastejšie preddefinované otázky finančných
spotrebiteľov (v kontexte aktuálne uplatňovaných mimoriadnych opatrení v súvislosti
s pandémiou COVID-19 je jednou z kategórií preddefinovaných otázok dokonca
aj postup vo vzťahu k uplatneniu odkladu splátok úverov). Chatbot Groš funguje
na oficiálnom webovom sídle ako Facebook-Mesenger plug in, čo možno z pohľadu
používateľov chatbotu hodnotiť veľmi pozitívne ako používateľsky priaznivé riešenie.7

2.

Inovačné laboratórium INOLab
V prípade tejto iniciatívy ide o spoluprácu NBS s Fakultou elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity, na základe ktorej má vzniknúť INOLab alebo Centrum
pre inováciu a kybernetickú bezpečnosť. V rámci tohto projektu má NBS benefitovať
z najnovších poznatkov z oblasti informatiky k zlepšeniu kvality zbieraných údajov
v rámci výkonu dohľadu nad finančným trhom aplikáciou umelej inteligencie a strojového
učenia.8

V kontexte finančného trhu SR a regulačnej praxe NBS identifikujeme aj ďalšie iniciatívy, ktoré
sú však osobitne zamerané na facilitáciu (podporu) FinTech vo vzťahu k poskytovateľom FinTech
riešení aplikovaných pri poskytovaní služieb na finančnom trhu, a to v podobe inovačného hubu9
a legislatívnej iniciatívy k zriadeniu regulačného sandboxu.10 Nakoľko uvedené inovatívne riešenia
nepredstavujú SupTech riešenia stricto sensu, na tomto mieste sa týmto iniciatívam ďalej
nevenujeme, no jednoznačne pozitívne hodnotíme ich existenciu, ako aj pomerne úspešné viac ako
ročné fungovanie inovačného hubu NBS.11

Bližšie k analýze potenciálnych výziev a rizík spojených so zavádzaním SupTech odkazujeme na
závery nasledovných štúdií: ESMA. (27.11.2018).: Developments in RegTech and SupTech.
RegTechs: Feedback from First Experiments – Paris Dauphine University, Paris, 27 November, 2018.
[online].; GASPARRI, G.: Risks and Opportunities of RegTech and SupTech Developments. [online].
In: Frontiers in Artificial Intelligence, 2019, Volume 2, Article 14, s. 1-4.; ZERANSKI, S.; SANCAK,
I.E.: Digitalisation of Financial Supervision with Supervisory Technology (SupTech). [online]. In:
ResearchGate, 2020. 46 s.
7 Národná banka Slovenska (22. 4. 2020): Tlačová správa: NBS spúšťa Groša, svojho chatbota
[online]. [cit. 2020-25-07].
8 Národná banka Slovenska (5. 5. 2020): Tlačová správa: NBS podpísala memorandum s FEI STU
[online]. [cit. 2020-25-07].
9 Národná banka Slovenska (25. 7. 2020): Inovačný hub. [online]. [cit. 2020-25-07].
10 Národná banka Slovenska: Regulačný sandbox konzultačný materiál. Jún 2020. [online]. 20 s.
11 Národná banka Slovenska: Správa o činnosti Inovačného hubu Národnej banky Slovenska. Máj
2020. [online]. 17 s.
6
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ZÁVER
Základným cieľom tohto odborného príspevku bolo poukázať na nevyhnutnosť aplikácie
riešení založených na FinTech taktiež zo strany orgánov regulácie a dohľadu nad finančným trhom,
nakoľko bez nastúpenia regulačných autorít na trend využívania inovatívnych technológii v rámci
výkonu regulácie a dohľadu nad finančným trhom sa môže stať regulácia a dohľad nad finančným
trhom neefektívna či neúčelná.
Dovoľujeme si záverom veľmi pozitívne hodnotiť iniciatívy NBS v podmienkach regulácie
a dohľadu nad finančným trhom SR, ktoré smerujú jednak k zavádzaniu a používaniu SupTech
riešení, ako aj k efektívnej podpore (facilitácii) FinTech v rámci obchodných modelov poskytovateľov
služieb na finančnom trhu. Efektivitu a vhodnosť spôsobu reakcie NBS v oblasti SupTech a FinTech
však bude možné zhodnotiť až s odstupom určitého času, nakoľko ku dňu spísania tohto odborného
príspevku (t. j. ku dňu 25. 7. 2020) sú príslušné iniciatívy a riešenia ešte len spúšťané či uvažované.
3
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NOVÉ JAVY V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE S DÔRAZOM NA
ZDAŇOVANIE VIRTUÁLNYCH MIEN1
Ladislav Hrabčák2, Adrián Popovič3, Ivana Štieberová4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstract: The authors examine the very current issue of taxation of virtual currencies as one of the
new phenomena that come with the field of taxation of the digital economy. After classifying new
phenomena in the digital economy, the authors will initially focus on defining the concept of digital tax,
the existence of which is the result of the Industrial Revolution 4.0, and identifying its position in the
theory of tax law. Subsequently, they will examine the current state de lege lata regarding the taxation
of virtual currencies, but also their essence and their basic general-theoretical questions, the answer
to which will determine their potential further research. The aim of the paper is to define the concept
of digital tax and determine the basic possibilities for the implementation of virtual currencies in the
context of their taxation.
Abstrakt: Autori v príspevku skúmajú veľmi aktuálnu problematiku zdaňovania virtuálnych mien ako
jedného z nových javov, ktoré so sebou prináša oblasť zdaňovania digitálnej ekonomiky. Po
klasifikácii nových javov v digitálnej ekonomike sa autori zamerajú spočiatku na vymedzenie pojmu
digitálnej dane, ktorej existencia je výsledkom priemyselnej revolúcie 4.0, a identifikovania jej
postavenia v teórii daňového práva. Následne budú skúmať aktuálny stav de lege lata ohľadom
zdaňovania virtuálnych mien, ale aj ich podstaty a ich základných všeobecno-teoretických otázok,
ktorých zodpovedanie predurčí ich potenciálne ďalšie skúmanie. Cieľom príspevku je stanovenie
pojmu digitálnej dane a určenie základných východísk realizácie virtuálnych mien v kontexte ich
zdaňovania.
Key words: tax law, digital economy, virtual currency
Kľúčové slová: daňové právo, digitálna ekonomika, virtuálna mena
ÚVOD
Právo ako také vnímané za súčasného stavu poznania je ovplyvňované mnohými
skutočnosťami majúcimi rôzny charakter, pričom ide napr. o skutočnosti politické, ekonomické,
1

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV19-0124 a zároveň vznikla ako čiastkový výstup riešenia projektu vvgs-2019-1068 „Blockchain
technológia ako činiteľ ovplyvňujúci súčasnú podobu práva“.
2 Mgr. Ladislav Hrabčák je interným doktorandom na Katedre finančného práva, daňového práva
a ekonómie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zároveň aj
doktorandom v kombinovanej forme Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Vo svojej
vedeckej činnosti sa zameriava najmä na oblasť moderných technológií a taktiež na problematiku
daňových únikov a možnosti ich predchádzania či zamedzenia.
3 JUDr. Adrián Popovič, PhD. pôsobí ako výskumný pracovník – postdoktorand na Katedre finančného
práva, daňového práva a ekonómie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava najmä procesné a hmotnoprávne aspekty
daňového práva, ale i na oblasť finančného práva (rozpočtového práva).
4 JUDr. Ivana Štieberová je externou doktorandkou na Katedre finančného práva, daňového práva
a ekonómie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo výskumnej činnosti
sa zameriava hlavne na skúmanie daňových únikov v oblasti nepriamych daní.
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sociálne, psychologické, environmentálne a iné5. Súhrnne ich možno označiť aj ako materiálne
pramene práva, ktoré zjavným spôsobom formujú pramene práva vo formálnom zmysle slova.
S ohľadom na rozvoj digitálnych technológií a ich prerastanie do každej oblasti života možno uviesť,
že sem bez ďalších pochybností zaradíme aj skutočnosti technologické, ktoré sú úzko (až bytostne)
späté s procesom digitalizácie.
Priemyselná revolúcia 4.0 (alebo aj digitálna revolúcia) sa v rámci systému práva dotkla aj
daňového práva a priniesla, prináša a ešte aj prinesie smerom do budúcnosti mnohé zmeny z dôvodu
nového a inovatívneho nazerania na život, prácu a vzájomnú komunikáciu. Príkladom (a dôkazom)
toho sú v podmienkach Slovenskej republiky viaceré novelizácie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to pokiaľ ide
o zavádzanie nových pojmov ako napr. stála prevádzkareň, virtuálna mena a pod. súvisiacich práve
s prerastaním technologických aspektov do bežného a obchodného života, na ktoré sa snaží
zákonodarca reagovať.
Technologický pokrok by však pre štát nemal v žiadnom prípade znamenať hrozbu, ale mal by
pre neho predstavovať výzvu a príležitosť hľadať a nachádzať spôsoby, akými zabezpečiť vyššie
príjmy verejných rozpočtov. To si vrcholní predstavitelia štátov samozrejme uvedomujú, a preto
prichádzajú so svojimi návrhmi modelov zdaňovania nových, potenciálnych predmetov zdanenia
vznikajúcich práve v súvislosti s novou priemyselnou (digitálnou) revolúciou. Ide o výzvu nielen
z pohľadu jednotlivých štátov, ale aj Európskej únie (ďalej len „EÚ“) ako celku, na úrovni ktorej
prebiehajú diskusie vo vzťahu ku viacerým otázkam v oblasti zdaňovania6 a nového fenoménu digitálnej ekonomiky.
V tejto súvislosti však vyvstávajú viaceré otázky. Je vhodnejšie zavádzanie nových daní alebo
zachovanie existujúcich nástrojov zdaňovania, ktoré by podliehali procesu reformovania? Malo by ísť
o unilaterálne modely, modely v rámci EÚ alebo medzinárodné modely zdaňovania javov v digitálnej
ekonomike? Je nepochybné, že sa jedná o veľmi náročné a komplikované otázky a uvedomujúc si
túto skutočnosť si v tomto príspevku nenárokujeme na nespochybniteľnú úplnosť vyslovených
názorov.
Podľa nášho názoru možno v rámci zdaňovania digitálnej ekonomiky identifikovať tieto
kľúčové oblasti, ktorým by mala byť venovaná väčšia pozornosť zo strany vedy o daňovom práve,
a síce:
zdaňovanie digitálnych služieb7,
zdaňovanie zdieľanej ekonomiky8, a
zdaňovanie virtuálnych mien.
S ohľadom na šírku tejto problematiky, ktorú so sebou prináša digitálna ekonomika, sme sa
rozhodli z dôvodu vopred stanoveného obmedzeného rozsahu príspevku prioritne zamerať len na
vymedzenie digitálnej dane a na problematiku virtuálnych mien. Cieľom tohto príspevku je stanovenie
pojmu digitálnej dane a určenie základných východísk realizácie virtuálnych mien v kontexte ich
zdaňovania.
Za týmto účelom budú využité viaceré metódy písania vedeckých prác ako analýza, syntéza,
komparácia, deskripcia a iné, ktorých premysleným a cieleným použitím sa pokúsime čitateľovi
poskytnúť stručný exkurz problematikou zdaňovania virtuálnych mien v podmienkach Slovenskej
republiky a zaujať vlastné stanovisko vo vzťahu k určitým problematickým aspektom, ktoré sú
s realizáciou virtuálnych mien späté.
V závere úvodu možno s dôrazom poukázať na nelichotivú skutočnosť, že stav vedeckej
literatúry v danej oblasti nie je v tuzemsku veľmi priaznivý, a pozornosť slovenskej vedeckej obce sa
venuje nastolenej otázke len v minimálnom rozsahu. Ambíciou autorov je preto aj týmto príspevkom

Pozri aj: BRÖSTL, A. et. al. Teória práva, s. 45.
K tomu pozri aj: BABČÁK, V. – PRIEVOZNÍKOVÁ, K. Wplyw prawodawstwa Unii Europejskiej w
prawnej regulacji stosunków podatkowych na Slowacji, s. 213-226.; ČERVENÁ, K. – HUČKOVÁ, R.
Slovensko pod vplyvom ekonomickej európskej integrácie (vybrané aspekty), 55-63.
7 Pozri aj: HRABČÁK, L. – POPOVIČ, A. On certain issues of digital services taxes, s. 52-69.
8 Pozri aj: BONK, F. Zdieľané hospodárstvo – otvorené problémy a diskusia (najmä s prihliadnutím
na obchodnoprávne a daňovoprávne súvislosti), s. 125-140.
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podnietiť diskusiu vo vzťahu ku zdaňovaniu virtuálnych mien, s nimi súvisiacimi problematickými
aspektmi, ale i ostatných javov, ktoré digitálna ekonomika so sebou prináša.
DIGITÁLNA DAŇ AKO DÔSLEDOK PRIEMYSELNEJ REVOLÚCIE 4.0
S ohľadom na to, že priemyselná revolúcia 4.0 (alebo aj digitálna revolúcia) predstavuje
relatívne nový proces v našich životoch, pred právnou vedou jednotlivých právnych odvetví (vrátane
vedy o daňovom práve) stoja viaceré výzvy, s ktorými sa budú musieť (respektíve by sa mali) jej
členovia vysporiadať. Jednou z takýchto výziev je v súvislosti s výskytom nových javov v digitálnej
ekonomike existencia nových pojmov, ktoré sa v tejto súvislosti začínajú čoraz väčšmi využívať, a ich
vymedzenie. V tejto časti sa zameriame na pojem digitálna daň a na identifikovania jej postavenia
v teórii daňového práva. Je nepochybné, že digitálna daň ako taká bytostne súvisí so zdaňovaním
digitálnej ekonomiky, a preto bude jej vymedzenie a zaradenie dôležité aj pre správne porozumenie
skúmania problematických aspektov zdaňovania virtuálnych mien.
Za účelom správneho ustálenia pojmu digitálna daň je nevyhnutné poukázať na všeobecne
akceptované vymedzenie pojmu daň, z ktorého zákonitostí a obsahových hraníc bude digitálna daň
logicky vychádzať. Daň možno v súlade s akceptovaným pojmovým vymedzením prof. Babčáka vo
všeobecnosti charakterizovať ako „(...) peňažnú platbu (plnenie) nenávratného charakteru, ktorá je
ukladaná zákonom alebo na základe zákona za účelom úhrady štátnych alebo iných verejných
potrieb, a to spravidla vo vopred ustanovenej výške a lehote splatnosti.“9 Samozrejme, je nutné
zdôrazniť a rešpektovať to, že pokiaľ ide o pojmové vymedzenie dane, existujú rôzne variácie
definícií, pričom žiadna z nich si nenárokuje na nespochybniteľnú úplnosť a definitívnosť.
Definícia dane, ktorú sme na tento účel použili, sa však na prvý pohľad vyznačuje svojím
všeobecným zameraním a predstavuje dostatočný základ pre vymedzenie pojmu digitálna daň. Je
preto zrejmé, že pojem digitálnej dane bude možné charakterizovať len v hraniciach daných
všeobecným pojmovým vymedzením dane.
Digitálnu daň považujeme za koncept nielen na účely tohto článku a predstavuje akúsi
subkategóriu samotnej dane ako takej, pričom nutnosť jej definície je spojená s masívnym
zvyšovaním dosahu a významu digitálnej ekonomiky vo vzťahu k tradičným ekonomickým modelom.
Pojem digitálna daň je súhrnným označením vlastnej daňovej povinnosti ako imanentnej zložky
obsahu daňovo-právneho vzťahu, ktorej predmetom sú digitálne javy (vrátane digitálnych služieb,
zdieľanej ekonomiky, virtuálnych mien, prípadne iných javov).
Z predostretého výskumného bádania je možné vyabstrahovať určité definičné znaky digitálnej
dane, ktoré môžeme vymedziť nasledovne:
ide o vlastnú daňovú povinnosť (povinná, neekvivalentná, nenávratná, neúčelová a spravidla
pravidelne sa opakujúca peňažná platba), a
predmetom dane sú javy majúce digitálnu povahu.
2

Na základe uvedeného preto môžeme vo vzťahu k pojmu digitálna daň rozšíriť a špecifikovať
všeobecnú definíciu pojmu daň. Digitálnou daňou potom budeme rozumieť peňažnú platbu (plnenie)
nenávratného charakteru, ktorá bude ukladaná na predmety zdanenia majúce digitálnu povahu
zákonom alebo na základe zákona za účelom úhrady štátnych alebo iných verejných potrieb, a to vo
vopred ustanovenej výške a lehote splatnosti.
V praxi však môžu nastať problematické situácie pri vymedzení predmetu zdanenia a jeho
skutočnej podstaty, pričom samotná digitálna povaha predmetu zdanenia môže byť prehliadaná,
prípadne digitálna povaha môže pôsobiť zastierajúco vo vzťahu k skutočnému predmetu zdanenia.
Typickým príkladom takýchto rozporov je zdaňovanie zdieľanej ekonomiky 10. Je preto nevyhnutné,
aby k precizovaniu a k správnemu identifikovaniu predmetov zdanenia (obsahovej podstate,
teleologickému určeniu a pod.) prispievali samotní členovia vedeckej obce a je nevyhnutné o tejto
problematike diskutovať aj na tejto úrovni.
Nutnosť a potrebnosť ozrejmenia pojmu digitálna daň možno demonštrovať aj na
nasledovnom príklade. Pojem digitálna daň sa najmä (takmer výlučne) v mediálnom priestore používa
v súvislosti so zdaňovaním digitálnych služieb a v takýchto mantineloch dochádza k prezentácii
digitálnej dane na verejnosti, čo podľa nášho názoru nie je správne. S uvedenou rozpornou
9

BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku, s. 21.
Bližšie pozri: BONK, F. O zdaňovaní príjmov v kontextoch zdieľanej ekonomiky, s. 1342-1356.

10

305

súvzťažnosťou sa pracuje aj v podmienkach Českej republiky minimálne v médiách a preukázateľne
aj poverenými osobami – zamestnancami Ministerstva financií Českej republiky, no i odbornými
osobami, čoho dôkazom je v rámci prezentácie legislatívneho procesu využívané označenie digitálnej
dane na právny akt v presnom znení zákon o dani z digitálních služeb (ktorý, ako napovedá samotný
názov, by mal upravovať zdaňovanie výlučne digitálnych služieb). 11 Digitálna daň, ako už aj z jej
definície vyplýva, je však pojmom širším a zahŕňa, resp. vzťahuje sa na širší okruh predmetov
zdanenia, a teda nie len na digitálne služby, ktorých zdanenie je zámerom českého normotvorcu.
ZDAŇOVANIE „VIRTUÁLNYCH MIEN“ V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pojem virtuálna mena sa do právneho poriadku Slovenskej republiky dostal s účinnosťou od
1. októbra roku 2018, a to novelou zákona o dani z príjmov12. Predmetný pojem sa zvykne používať
v synonymickom význame s pojmom kryptomena, pričom však kryptomena predstavuje len špecifickú
kategóriu virtuálnych mien13, ktoré sú založené na báze tzv. kryptovaných operácií14. Pre účely tohto
príspevku nebudeme medzi týmito pojmami robiť rozdiely a budeme ich používať v rovnakom
význame bez ohľadu na technologické odlišnosti medzi nimi navzájom existujúce. Kryptomeny
predstavujú jeden zo spôsobov využitia technológie Blockchain.15 Naproti tomu naša právna úprava
nepamätá na osobitnú skupinu kryptomien / tokenov, a to konkrétne Initial Coin Offering a Initial Token
Offering.
Obdobne ako v prípade nesprávneho využívania pojmu digitálna daň v mediálnom priestore,
ale aj v odborných kruhoch, možno mať zásadné výhrady vo vzťahu k masívnemu, a dovolíme si tvrdiť
aj zaužívanému, využívaniu pojmu virtuálna mena, ktorý sa podľa nášho názoru nesprávne používa
nielen v médiách a odbornom priestore, ale i vo vedeckej sfére a samotným zákonodarcom (s
poukazom na spomínanú novelu zákona o dani z príjmov). Z označenia pojmu virtuálna mena
vyplýva, že by malo ísť o menu v pravom slova zmysle spĺňajúcu všetky zákonné a teoretické
definičné znaky, avšak virtuálna mena ako taká v súčasnosti v žiadnom prípade nespĺňa atribúty
(znaky) meny. V menovom práve zatiaľ nespochybniteľne platí zásada lex monetae, t. j. zásada
menovej suverenity. Touto suverenitou disponujú len a výlučne štáty (ktoré môžu túto suverenitu
preniesť na nadnárodnú organizáciu, ako tomu je napríklad v prípade Slovenskej republiky a EÚ,
ktorej dôsledkom je spoločné využívanie meny euro v menovej únii). Táto skutočnosť je zásadným
diferenciačným znakom medzi štandardnou menou a virtuálnou menou bez toho, aby sme museli
zachádzať do ďalších podrobností. Práve jednou z charakteristických vlastností virtuálnych mien je
to, že sú decentralizované a realizujú sa bez dohľadu štátov.16 Na základe uvedeného preto možno
3

K tomu bližšie pozri napríklad: DŽALAVJAN, V. – OSIČKA, Š. Návrh zákona na zdanění digitálních
služeb. Dostupné na: http://www.fucik.cz/publikace/navrh-zakona-na-zdaneni-digitalnich-sluzeb/.
Citované dňa 22.07.2020.; WOLF, K. Návrh zákona o digitální dani prošel vládou, čeká jej sněmovna.
Dostupné na: https://www.lupa.cz/aktuality/navrh-zakona-o-digitalni-dani-prosel-vladou-ceka-jejsnemovna/. Citované dňa 22.07.2020.; ŽUROVEC, M. Návrh zákona o digitální dani míři do
Sněmovny. Dostupné na: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/navrh-zakona-odigitalni-dani-miri-do-sn-36638. Citované dňa 22.07.2020.
12 K zmene zákona o dani z príjmov došlo konkrétne zákonom č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmeny si vyžiadal aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, pokiaľ ide o otázku ohodnocovania a účtovania virtuálnych mien.
13 Rozlišujeme v podstate 2 druhy virtuálnych mien, a to Bitcoin a tzv. altcoiny (alternatívne
kryptomeny), medzi ktoré patrí napr. Ethereum, Ripple a pod.
14 NÁDASKÝ, A., PÉNZEŠ, P. Niekoľko úvah k virtuálnej mene bitcoin, s. 25.
15 Bližšie pozri: POLÁKOVÁ, Z., RAKOVSKÝ, P. Blockchain technológie-regulačné výzvy
a príležitosti, s. 82-89.
16 Táto vlastnosť robí kryptomeny pre mnohých jej užívateľov (vlastníkov) atraktívnymi, čo však na
druhej strane môže predstavovať problém v súvislosti s praním špinavých peňazí a financovaním
terorizmu, na čo sa snaží EÚ legislatívne reagovať, pričom môže predstavovať pre daňovníkov
prostriedok na realizáciu (nelegálnych) daňových únikov. Bližšie pozri: Smernica Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému
na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady
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uviesť, že za súčasnej právnej úpravy a zaužívaného a ustáleného chápania meny ako takej
nemožno virtuálnu menu označovať menou, a máme za to, že je nevyhnutné prísne dodržiavať
využívanie pojmov so správnym pomenovaním, ktoré odráža ich skutočnú materiálnu podstatu. Máme
preto za to, že v prípade virtuálnej meny ide len o tzv. kvázimenu, resp. pseudomenu. Podľa nášho
názoru by bolo vhodnejším zo strany zákonodarcu využívanie pojmov ako virtuálne / digitálne
platidlo.
Dostatočne nepremyslené a nekritické prebratie doslovného prekladu pojmu virtuálna mena
zo zahraničných zdrojov nereflektujúceho skutočnú podstatu virtuálnych / digitálnych platidiel (resp.
kvázimien alebo pseudomien) možno demonštrovať aj na tom, že ani v zákone o dani z príjmov nie
je (legálne) definované, čo možno rozumieť pod pojmom virtuálna mena. Zákonodarca sa obmedzil
len na výpočet toho, čo rozumie pod pojmom predaj virtuálnej meny, a to výmenu virtuálnej meny za
majetok, výmenu virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmenu virtuálnej meny za poskytnutie služby
alebo odplatný prevod virtuálnej meny.
Virtuálna mena (alebo virtuálne / digitálne platidlo, resp. kvázimena alebo pseudomena) je
pojmovo vymedzená v Metodickom usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky č.
MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien ako „(...) digitálny nositeľ hodnoty, ktorý
nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne
naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými
fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno, prevádzať, uchovávať
alebo s ním elektronicky obchodovať.“ 17 Uvedená definícia vystihuje podľa nášho názoru materiálnu
podstatu kryptomeny, a teda to, že sa jedná o virtuálne / digitálne platidlo, resp. skutočnosť, že
v prípade „virtuálnej meny“ ide v skutočnosti len o kvázimenu alebo pseudomenu, a nie o menu
v pravom slova zmysle.
Pokiaľ ide o samotné zdaňovanie príjmu plynúceho z transakcií s virtuálnymi menami, je
potrebné zistiť „(...) väzbu tohto príjmu na hospodárske operácie s nimi, a na základe toho určiť
moment a spôsob vzniku príjmov.“18 Ak je daňovníkom dane fyzická osoba a nemá zahrnutú virtuálnu
menu do obchodného majetku, bude takýto príjem zahrnutý v ostatnom príjme ako jednom
z čiastkových základov dane z príjmov fyzických osôb. Pri právnických osobách sa bude takýto príjem
taktiež zahŕňať do základu dane, čo vyplýva z ust. § 17 ods. 43 zákona o dani z príjmov. Príjem
z transakcií s kryptomenami sa zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, kedy dochádza
k už zmieneným dispozíciám s nimi. To je spoločné pravidlo pre daňovníkov, a to pre fyzické osoby,
ako aj právnické osoby.
Okrem vyššie uvedených pravidiel zákonodarca neopomenul legislatívne upraviť tzv. ťažbu
(z anglického slova mining) virtuálnych mien (alebo virtuálnych / digitálnych platidiel, resp. kvázimien
alebo pseudomien). Ťažbou rozumieme vo všeobecnosti určitý proces, pri ktorom sa pomocou
náročného výpočtu hľadá ďalší blok pre napojenie do Blockchainu. 19 Výnos z ťažby sa zahŕňa do
základu dane v tom zdaňovacom období, kedy dôjde k predaju zákonom využívaného označenia
virtuálnej meny. 20
Je nevyhnutné uviesť, že právna úprava pamätá aj na možnosť uplatnenia daňových
výdavkov, a to s poukazom na § 2 písm. j) zákona o dani z príjmov, v zmysle ktorého základ dane
tvorí „(...) rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a
časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, ak
tento zákon (pozn. autorov zákon o dani z príjmov) neustanovuje inak.“. Daňovými výdavkami sú teda
aj náklady vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien v zdaňovacom období, v ktorom dôjde
k ich predaju, najviac však do výšky úhrnu príjmu z ich predaja. Ide v podstate o ochranné
ustanovenie, ktoré nepripúšťa vznik daňovej straty a jej následný odpočet v takýchto situáciách.
Uvedené opatrenie zabraňujúce vzniku daňovej straty možno vnímať ako reakciu na to, že
kryptomeny vo všeobecnosti nepodliehajú dohľadu štátu.
2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES. Pozri aj: BUJŇÁKOVÁ, M. Law as a Tool to Combat
Tax Evasion, s. 127-137.
17 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu
zdaňovania virtuálnych mien, s. 1.
18 BAGIOVÁ, A. Kryptomeny v kontexte novely Zákona o dani z príjmov, s. 6.
19 STROUKAL, D., SKALICKÝ, J. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti, s. 82.
20 HRABČÁK, L. „Virtuálna mena“ a právo“, s. 99-110.
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Situácia je úplné odlišná, pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“). Zákon č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov neupravuje pojem virtuálna
mena a ani neustanovuje, v ktorých situáciách sa uplatní, resp. neuplatní DPH. V uvedenej oblasti je
nápomocná judikatúra Súdneho dvora EÚ, a to konkrétne napríklad rozsudok vo veci C-264/14
Skatteverket proti Davidovi Hedqvistovi zo dňa 22. októbra 2015, ECLI: ECLI:EU:C:2015:718. David
Hedqvist bol prevádzkovateľom zmenárne a požiadal švédsku komisiu pre daňové právo (ďalej aj ako
„komisia“) o vyjadrenie predbežného stanoviska, či DPH je potrebné odvádzať aj v prípade predaja
a nákupu Bitcoinov. Podľa komisie sa oslobodenie od DPH vzťahuje na zmenárenské služby
z kryptomien na fiat menu a naopak v zmysle čl. 135 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom
systéme DPH. To sa nepostretlo s porozumením Skatteverket21, ktorá sa obrátila v danej veci na
Najvyšší správny súd Švédska, a ten položil z dôvodu opatrnosti prejudiciálne otázky Súdnemu dvoru
EÚ v nasledovnom znení:
1.
má sa výmena virtuálnej meny za tradičnú a naopak za protihodnotu považovať za
poskytovanie služby za protihodnotu?
2.
ak by bola kladná odpoveď na prvú otázku, tak druhou otázkou bolo to, či daný prípad je
oslobodený od DPH?
Pokiaľ ide o prvú nastolenú otázku, tak Súdny dvor EÚ konštatoval, že dané situácie je
potrebné posudzovať ako poskytnutie, resp. dodanie služby za protihodnotu. Na strane druhej
odpoveďou na druhú otázku sa vyslovil, že ide o transakcie oslobodené od DPH s poukazom na to,
že virtuálna mena nemá iný účel ako zákonné platidlo - uskutočnenie platby (čo opätovne potvrdzuje
naše úvahy o tom, že označenie virtuálnej meny ako meny je nesprávne a ide o virtuálne / digitálne
platidlo, ktoré nie je právne regulované). Uvedené stanovisko Súdneho dvora EÚ vo vzťahu
k uplatňovaniu DPH však podľa nášho názoru naráža na limity v prípadoch, keď sa kryptomena
považuje za komoditu, s ktorou sa obchoduje, a teda má iný účel ako uskutočnenie platby.
Právna úprava zdaňovania virtuálnych mien nie je podľa nášho názoru postačujúca
a novelizácia zákona o dani z príjmov len prispela k jeho neprehľadnosti a nezrozumiteľnosti. Máme
za to, že komplexnosť riešenia danej otázky ustúpila do úzadia pred získaním ďalších príjmov do
štátneho rozpočtu. Vhodnejším by sa po zohľadnení všetkých možných variant javilo hľadanie nového
nástroja zdaňovania, ktorým by mohol byť aj model novej dane z prevodu virtuálneho platidla pred
riešením v rámci právnej úpravy existujúcej dane (v tomto prípade dane z príjmov). Je však
pochopiteľné, že štáty sú zdržanlivé pri zavádzaní nových daní, a to aj z psychologického hľadiska vo
vzťahu k spoločnosti a jednotlivým daňovníkom, pričom zavádzanie novej dane by sa nemuselo
stretnúť s úplným pochopením takýchto iniciatív.22
ZÁVER
Virtuálne meny (virtuálne / digitálne platidlá, resp. kvázimeny alebo pseudomeny) sa stávajú
imanentnou súčasťou ľudských životov a dá sa predpokladať, že ich využívanie bude v spoločnosti
čoraz intenzívnejšie. Aj kvôli tomuto dôvodu sme sa rozhodli v tomto príspevku zaoberať danou
problematikou. Cieľ, ktorý sme si stanovili v úvode tejto práce, bolo stanovenie pojmu digitálnej dane
a určenie základných východísk realizácie virtuálnych mien v kontexte ich zdaňovania.
Po vymedzení pojmu digitálnej dane a určenia jej vzťahu k všeobecnej definícii dane ako takej
sme následne pristúpili k hodnoteniu správnosti využívania pojmu virtuálnej meny a k analýze
zdaňovania virtuálnych mien v oblasti dane z príjmov a DPH v kontexte recentnej úniovej judikatúry.
Pri našom výskume sme dospeli k viacerým čiastkovým záverom:
za súčasnej právnej úpravy a zaužívaného a ustáleného chápania meny ako takej nemožno
virtuálnu menu označovať menou, pričom je nevyhnutné rigidne dodržiavať využívanie pojmov
so správnym pomenovaním, ktoré odráža ich skutočnú materiálnu podstatu. V prípade
virtuálnej meny ide o tzv. kvázimenu, resp. pseudomenu. Preto by bolo vhodnejším zo strany
zákonodarcu využívanie pojmov ako virtuálne / digitálne platidlo;
4

Ide o orgán finančnej správy vo Švédsku.
Pozri aj: KICOVÁ, A. Daňová politika ako regulačný mechanizmus štátu vplývajúci na podnikateľské
prostredie, s. 437-451.; SÁBO, J. Rozhodovací proces racionálneho daňovníka a daňové úniky, s.
262-276.; ŠTRKOLEC, M. Zmeny daňovej legislatívy a ich vplyv na stabilitu podnikateľského
prostredia, s. 340-349.
21
22
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právna úprava zdaňovania virtuálnych mien v podmienkach Slovenskej republiky nie je
postačujúca a prispieva len k neprehľadnosti a nezrozumiteľnosti zákona o dani z príjmov;
vo vzťahu k uplatňovaniu DPH pri kryptomenách je nevyhnutné pamätať na limity úniovej
judikatúry v prípadoch, keď sa kryptomena považuje za komoditu, s ktorou sa obchoduje, a
slúži teda na iný účel, akým je uskutočnenie platby;
vytvoril sa priestor pre zavedenie novej dane - dane z prevodu virtuálneho platidla;
právna úprava nepamätá na Initial Coin Offering / Initial Token Offering.

Nami prezentované závery môžu predstavovať vstupnú bránu k otvoreniu diskusií ohľadom
správnej definície digitálnej dane a jej teoreticko-právneho zaradenia, ohľadom správneho
porozumenia pojmových zákonitostí virtuálnej dane a počiatku využívania korektnejšieho
a legitímnejšieho označenia virtuálneho / digitálneho platidla, resp. virtuálnej kvázimeny /
pseudomeny v teórii i praxi, no i počiatkom ďalších diskusií ohľadom nastolených východísk realizácie
virtuálnych mien v kontexte ich zdaňovania. Hľadaním odpovedí na položené parciálne otázky možno
prispieť k rozvoju vedy o daňovom práve s dôsledkami nielen pre aplikačnú prax, ale i pre samotný
legislatívny proces, ktorý značným spôsobom ovplyvňuje a determinuje daňovú prax.
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POTENCIÁL TECHNOLÓGIE BLOCKCHAIN V PODMIENKACH
SR (S DÔRAZOM NA FINANČNE A DAŇOVE PRÁVO)1
Radka Štefánová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
ABSTRAKT
Autorka sa v príspevku zaoberá technológiou “blockchain” a tiež fenoménu kryptomien, ktoré
stále predstavujú “nepreskúmanú” a dynamicky sa vyvíjajúcu oblasť, predovšetkým v podmienkach
slovenského zákonodarstva. Cieľom príspevku bude nielen priblížiť hlavné vlastnosti tejto
technológie, vysvetliť podstatu kryptomien, ale najmä vymedziť vnútroštátny legislatívny rámec,
možné ekonomické dopady, zmeny v zdaňovaní, ale aj pozitíva a negatíva, ktoré tento fenomén so
sebou prináša. Podstatnou časťou príspevku bude objasnenie praktického využitia technológie
“blockchain”, porovnanie využívania technológie “blockchain” na medzinárodnej a Európskej úrovni
a načrtnutie využívania možností tzv. FinTech služieb v podmienkach SR.
Kľúčové slová: blockchain, kryptomeny, finančné právo, daňové právo
ABSTRACT
The author deals with the technology of "blockchain" and also the phenomenon of
cryptocurrencies, which still represent an "unexplored" and dynamically evolving area, especially in
the conditions of Slovak legislation. The aim of the paper will be not only to explain the main features
of this technology, to explain the nature of cryptocurrencies, but especially to define the national
legislative framework, possible economic impacts, changes in taxation, but also the positives and
negatives that this phenomenon brings. An essential part of the paper will be to clarify the practical
use of "blockchain" technology, compare the use of "blockchain" technology at the international and
European level and outline the use of the so-called. FinTech services in the conditions of the Slovak
Republic.
Keywords: blockchain, cryptocurrencies, financial law, tax law

1

ČO JE PODSTATOU TECHNOLÓGIE BLOCKCHAIN?

V súčasnosti je technológia blockchain vo všeobecnosti vnímaná ako nástroj na zlepšenie
niektorých riešení v rôznych oblastiach života, avšak jeho podsatata nie je dostatočne verejnosti
známa, preto zavedenie týchto technológií je potenciálne vnímané ako pozitívne, nie však
nevyhnutné. Doslovným prekladom pojmu „blockchain“ je „reťaz blokov“, pričom pôjde o blok
digitálnych informácií, ktoré sú uložené vo verejnej databáze (reťaz).2 Zjednodušene by sme
technológiu blockchain mohli charakterizovať ako formu technológie, ktorá pozostáva
z distribuovaných záznamov, v ktorých sú podrobnosti o transakciách uchovávané v reťazci. Tento
reťazec obsahuje bloky, ktoré sú nositeľmi informácií.
Blok s novými informáciami je pripojený do reťazca už existujúcich blokov počítačovým
procesom, ktorým sa transakcie potvrdia. Toto poradie záznamov pozostáva zo súboru „blokov“ (častí
kódu), ktoré sú vzájomne prepojené pomocou zašifrovania, na základe ktorého je každá časť bloku,
ktorý tvorí reťazec, sledovateľná a nezmeniteľná. Tieto „prepojené bloky“ sú súčasne zaznamenané
1Tento

príspevok vznikol ako čiastkový výstup riešenia projektu vvgs-2019-1068 „Blockchain
technológia ako činiteľ ovplyvňujúci súčasnú podobu práva“
2Pozri bližšie: [online]: https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp
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na každom zariadení, cez ktoré sa účastníci blockchainu pripájajú.3 Tento blok je overený a následne
pridaný do reťazca, ktorý je uložený v sieti a vytvára jedinečný záznam s jedinečnou históriou.
Falšovanie jedného záznamu by znamenalo falšovanie celého reťazca, čo je prakticky nemožné.4
Technológia blockchain spĺňa všetky kritéria vedenia účtovných kníh, preto je označovaná aj
ako distribuovaná účtovná kniha. Všetky záznamy o transakciách sa vykonávajú chronologicky, čím
je zabezpečená ich prehľadnosť. Technológia blockchain umožní jednoduchú a účelnú úpravu,
zabezpečí správne triedenie a zoskupovanie účtovných údajov,a tiež systematickú a náležitú
kontrolu. Technológia blockchain predstavuje vo viacerých oblastiach zásadný prelom a kľúčový
prvok digitálneho hospodárstva a spoločnosti, ktorý zmení spôsob, akým dochádza k výmene,
potvrdzovaniu a spoločnému používaniu informácií.5
Výhodou technológie blockchain je jej dostupnosť, keďže táto technológia nie je patentovaná
možnosti jej využitia sú široké, čím sa stáva otvorenou pre jej používateľov. S dostupnosťou
technológie úzko súvisí transparentnosť informácii a transakcií, ktoré sú verejne dostupné cez verejný
kľúč, čím si užívateľ vie overiť ich pôvod a správnosť. Všetky transakcie uskutočnené medzi
účastníkmi siete sú zaznamenané s vysokým stupňom transparentnosti a nemenným spôsobom
podľa postupného poradia.6 Takáto kontrola k povoleným sieťam je obmedzená v záujme ochrany
osobných údajov iba pre identifikovaných používateľov.
Charakteristickým znakom technológie blockchain je jej decentralizácia. Decentralizácia
technológie blockchain spočíva v tom, že sa odstraňuje v transakciách nutnosť tretej strany, teda jej
sprostredkovateľa. Výhodou takejto databázy je, že nie je nikým vlastnená a nie je ani prevádzkovaná
z jedného dátového centra. Ako príklad uvedieme obchodovanie na internete, ktoré je dnes viacmenej závislé na finančných inštitúciách, ktoré spracujú elektronickú platbu. Aj keď formálne tento
systém pracuje správne, slabou stránkou ostáva jeho nedôveryhodnosť. Preto je potrebný
elektronický platobný systém, ktorý bude založený na reálnom dôkaze o transakcii namiesto toho,
aby sme sa spoliehali na dôveryhodnosť sprostredkovateľa.
Pri využití technológie blockchain len ťažko môže „dominovať“ jediný aktér, čo zvyšuje
bezpečnosť a dôveru databázy. Pokiaľ ide o útoky alebo sabotáž v rámci decentralizovanej databázy
sa odstraňujú tieto riziká, pretože ak by bol jeden z uzlov v reťazci napadnutý alebo poškodený,
ostatné uzly by naďalej fungovali. Blockchain predstavuje technológiu, ktorá funguje ako
decentralizovaná databáza, ktorá dokáže chrániť všetky záznamy predovšetkým prostredníctvom
kontroly výpočtovou technikou pripojených počítačov, inými slovami pri pochybnostiach
o dôveryhodnosti transakcie je možná kontrola užívateľom.7
V neposlednom rade za výhodu technológie blockchain považujeme nezmeniteľnosť
zaznamenávaných údajov. Takáto nezmeniteľnosť spočíva v tom, že informácie a transakcie nie je
možné retrospektívne meniť ani vymazať. Práve nezmeniteľnosťou záznamov by sa mala zaručiť
bezpečnosť spracovania údajov a tým aj vzájomná dôvera medzi účastníkmi, ktorí sa zapoja do
takého distribuovaného a decentralizovaného procesu. Technológia blockchain predstavuje základ
pre nové chápanie koncepcie bezpečnosti digitálnych transakcií.89
3Pozri

bližšie: [online]: https://coingeek.com/bitcoin101/what-is-blockchain/
Pozri
bližšie:
Ameer
Rosic:
What
is
blockchain
technology?
2016.
[online]:https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/
5Pozri bližšie: Oznámenie Komisie a Európskeho parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke,
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov: Akčný plán pre fiančné
technológie: Za konkurenciechopnejší a inovatívnejší európsky finančný sektor, s.3-4, COM (2018)
109 final. 8.3.2018, Brusel
6 Pozri bližšie: Oznámenie Komisie a Európskeho parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke,
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov: Akčný plán pre finančné
technológie: Za konkurenciechopnejší a inovatívnejší európsky finančný sektor, s.4, COM (2018) 109
final. 8.3.2018, Brusel
7 Pozri viac: Satoshi Nakamoto Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, dostupné [online]:
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
8Pozri viac: EN. Horizon 2020: Work Programme 2018-2020: Information and Communication
Technologie, European Commission Decision C(2020)4029 final. s. 191-192 17.7.2020, Brusel
9Pozri bližšie: Mark Schofield : How blockchain technology could improve the tax system? 2016.
[online]: www.pwc.co.uk
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POTENCIÁL TECHNOLÓGIE BLOCKCHAIN – TEÓRIA VS. PRAX

Niet pochýb o viacerých výhodách technológie blockchain, avšak nedostatok informácií
vyvoláva v spoločnosti nedôveru a skepticizmus. Je nevyhnutné klásť dôraz na efektívne, jasné
a jednoduché informovanie spoločnosti. Nie je postačujúce, ak sa poskytujú neúplné, hoci pozitívne
informácie, rovnako by sa mal klásť dôraz na dôveryhodnosť zdrojov informácií, keďže častokrát sú
poskytované informácie o technológii blockchain zavádzajúce a subjektívne.
Spoločnosť stále vníma technológiu blockchain ako pojem totožný s kryptomenami a považuje za
nedostatok technológie blockchain neekologickú a neefektívnu ťažbu kryptomien, konkrétne PoW –
Proof of Work. V tejto súvislosti treba uviesť, že hoci ťažba bitcoinu dokáže spotrebovať až 73 TWh
energie ročne10, avšak novšie blockchain siete využívajú menej energeticky náročné algoritmy,
napríklad PoS – Proof of Stake, preto sa pre nasadenie blockchain technológie do e-Govermentu
odporúča použiť menej energeticky náročné algoritmy, a teda vyhnúť sa použitiu kryptomeny PoW.
V súvislosti s kryptomenami sa vyskytujú obavy z možnosti prania špinavých peňazí. Je
pravdou, že pri kryptomenách nebola vylúčená čierna ekonomika, ktorá spočívala
v nevystopovateľnosti transakcie a anonymite platieb v kryptomenách, avšak technológia blockchain
zabezpečuje úplnú transparentnosť zaznamenávaných informácií. Tiež je potrebné zdôrazniť, že
navrhované projekty blockchain technológie sa úplne vyhýbajú využívaniu kryptomien.
Prekážkou zavedenia technológie blockchain v našich podmienkach stále ostáva nedostatočná
legislatíva a s ňou spojený nedostatok právnej istoty. Okrem zosúladenia vnútroštátnych právnych
predpisov s európskou právnou úpravou, je potrebné precizovať vnútroštátnu úpravu tak, aby bol
zabezpečený súlad celého právneho poriadku. Uvedený nedostatok súvisí aj s ochranou osobných
údajov, keďže pôvodné nariadenie o ochrane osobných údajov nepočítalo s využívaním technológie
blockchain.11 Okrem odstránenia nedostatkov súvisiacich s nedostatočnou a nejednotnou
legislatívou, je tiež nevyhnutné viesť sociálny dialóg v záujme poskytovania úplných informácii, záruky
dôvery s cieľom pripraviť spoločnosť na praktické využitie technológie blockchain.12
S praktickým využívaním blockchain technológie súvisí aj technická pripravenosť už
existujúcich platforiem. Inak povedané, v praxi môže nastať situácia že novo-zavedená blockchain
technológia nebude kompatibilná s existujúcimi platformami a existujúcimi vládnymi systémami, čím
sa znemožní prenos informácií, prípadne ich úplnosť a presnosť. Je preto dôležité zabezpečiť
interoperabilitu na tejto úrovni.
Je potrebné si zdôrazniť, že technológia blockchain nie je riešením sama o sebe, preto treba
prihliadať na pripravenosť nie len technologickú, ale aj personálnu a legislatívnu. Nie je možné zaviesť
niečo do praxe bez toho, aby na to neboli vhodné podmienky. Podľa doterajších poznatkov
a zistených nedostatkov je najdôležitejšie, aby bol na úrovni EÚ objasnený právny a regulačný rámec.
Ako vyššie uvádzame je potrebné odstrániť nesúlad medzi GDPR legislatívou a blockchainom.13
Prekážkou teda stále ostáva nedostatok harmónie a nejednotnosť právnych úprav na úrovni
EÚ. Napríklad, aj keď podstatou technológie blockchain je transparentnosť záznamov, Nemecko
výrazne obmedzilo účasť na sieťach zdieľania daňových informácií. Iným príkladom sú krajiny,
v ktorých nie sú vytvorené potrebné technologické požiadavky na zavedenie technológie blockchain.
Práve odlišnosti vo vyspelosti krajín môžu byť prekážkou pri efektívnom využití technológie
bloackchain. 14

Uvedené množstvo energie predstavuje približne 0,33% celkovej spotrebovanej energie ročne
THE EUROPEAN UNION BLOCKCHAINOBSERVATORY AND FORUM: EU
BLOCKCHAIN OBSERVATORY AND FORUM 2018-2020: CONCLUSIONS AND REFLECTIONS,
s. 41, https://www.eublockchainforum.eu/
12 Poláková Z. a Rakovský P.: Blockchain technológie – regulačné výzvy a príležitosti. In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018, str. 82 a nasl.
13 THE EUROPEAN UNION BLOCKCHAINOBSERVATORY AND FORUM: EU BLOCKCHAIN
OBSERVATORY AND
FORUM
2018-2020: Conclusions and reflections, s. 38,
https://www.eublockchainforum.eu/
14 Chelsey Dulaney: EU Inches Toward Blockchain in Fight Against VAT Fraud, 30.9.2019.
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/eu-inches-toward-blockchain-in-fightagainst-vat-fraud-1
10

11Pozribližšie:
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FIN TECH V PODMIENKACH SR AKO ZÁKLAD PRE VYUŽITIE BLOCHCHAIN
TECHNOLÓGIE

Vo všeobecnosti na termín FinTech využíva ako zjednocujúci pojem pre opis všetkých
finančných technológií, teda zahŕňa akúkoľvek technológiu vo finančných službách. FinTech
predstavuje nový prístup v oblasti financií, ktorý je založený na technológiách, ktoré majú významný
vplyv pre finančný trh, fungovanie finančných inštitúcii a zásadným spôsobom inovujú procesy
súvisiace s poskytovaním služieb. FinTech používa nástroje, ktoré menia spôsob sledovania
a uľahčenia spravovania financií spotrebiteľov, pričom cieľom je poskytnúť spotrebiteľom priamy
prístup k ich finančnému životu prostredníctvom ľahko použiteľnej technológie, pri zachovaní
vysokého stupňa bezpečnosti a ochrany. Okrem praktického využitia FinTech technológii
v bankovníctve, pri mobilných platbách, v poisťovníctve, je príkladom aplikovania FinTech technológie
aj technológia blockchain. V prípade technológie blockchain už existuje šifrovaná služba BlockVerify,
ktorá pomáha znižovať podvody tým, že sa v nej uchovávajú údaje o pôvode v blockchainu.15
Z uvedeného vyplýva, že technológia blockchain nie je to isté ako FinTech aj napriek tomu, že
obe predstavujú potenciál zmeniť spôsob, akým fungujú finančné inštitúcie a tiež spôsob vykonávania
finančných operácií. Technológia blockchain predstavuje kľúčovú úlohu v inováciách spoločnosti
FinTech.
Ako z tlačovej správy finančnej správy z roku 2018 vyplýva, že technológia blockchain má potenciál
zjednodušiť život daňovým subjektom. Vtedajší prezident finančnej správy počíta s využitím
potenciálu technológie blockchain v procesoch tak, aby sa tým naplnil cieľ finančnej správy, a to
zefektívniť výber daní. „Využitie blockchainových technológií v procesoch môže vzhľadom na ich
charakter, zvýšiť dôveru klientov a ochranu ich osobných údajov, zvýšiť transparentnosť procesov,
zredukovať administratívnu záťaž a znížiť náklady“. Napriek tomu, že v roku 2018 finančná správa SR
počítala s využitím technológie blockchain, do dnešných dní neboli podniknuté žiadne reálne kroky
na dosiahnutie týchto vízií.16
Je potrebné zdôrazniť, že ide o dlhodobý proces a precíznu prípravu na zavedenie tejto
technológie „do života“ a sme len na začiatku cesty rozvoja digitálnych technológií, nielen na
Slovensku, ale aj vo svete. Samozrejme, neexistuje recept na úspech. Môžeme však využiť
skúsenosti z iných štátov. Veľká Británia, Litva, Estónsko, Singapur a Hongkong sú nepochybne
najaktívnejšie v oblasti využívania blockchain technológií.17
V súvislosti s FinTech technológiami je nevyhnutné spomenúť aj Stratégiu digitálnej transformácie
Slovenska 203018, ktorá predstavuje rámcovú nadrezortnú vládnu stratégiu, ktorá sa zaoberá
aktuálne prebiehajúcou digitálnou transformáciou Slovenska, pričom definuje priority a politiku v tejto
oblasti. Stratégia predstavuje základ pre transformáciu industriálnej spoločnosti na spoločnosť
informačnú, v časovom horizonte od roku 2019-2030, pričom predstavuje reakciu Slovenska na
čiastočne rozbehnuté a riadené procesy digitalizácie, transformácie a tvorby jednotného digitálneho
trhu EÚ.
Ďalším prelomovým dokumentom v našich podmienkach, ktorý sa týka potenciálu technológie
blockchain, je Štúdia možností a potenciálu technológie „blockchain“ pri zlepšovaní eGovernment
riešení. Uvedená štúdia sa podrobne venuje technológii blockchain a jej využitiu vo viacerých
oblastiach. „Experimentovanie musí pokračovať“19. Keďže stále ide o relatívne nový fenomén je

Pozri bližšie: [online]: https://www.thestreet.com/technology/what-is-fintech-14885154
Pozri viac: Tlačová správa finančnej správy SR: Blockchain na finančnej správe, zo dňa 21.5.2018,
Bratislava
17 Pozri viac: Peter Papan: FinTech na Slovensku v roku 2020 má budúcnosť. 2020. [online]:
https://www.bankovnictvionline.cz/index.html
18 Pozri bližšie: Nadrezortná vládna stratégia Úradu podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu: Stratégia pre transformáciu Slovenska na úspešnú digitálnu krajinu, 2019.
19 Pozri viac: Štúdia možností a potenciálu technológie „blockchain“ pri zlepšovaní eGovernment
riešení. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ernst & Young, s.r.o., Bratislava,
19. marec 2019
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potrebné skúmať nielen technologickú uskutočniteľnosť v našich podmienkach, ale aj ekonomické
a sociálne dopady a na ich základe vytvoriť jednotný legislatívny rámec.20
4

AKO MÔŽE OVPLYVNIŤ ZAVEDENIE TECHNOLÓGIE BLOCKCHAIN DAŇOVÝ SYSTÉM
SR?

Technológia blockchain má potenciál zásadným spôsobom vylepšiť daňový systém, netreba
ju však vnímať ako liek na celý daňový systém. V akých oblastiach daňového systému bude
zavedenie technológie blockchain prínosom?
Vo všeobecnosti cieľom zavedenia inovatívnych technológií je zníženie administratívneho zaťaženia.
Ani v oblasti daní tomu nebude inak. Technológia blockchain má potenciál zmeniť vzťah medzi
správcami daní a daňovými subjektami, práve znížením administratívneho zaťaženia a v konečnom
dôsledku aj zjednodušiť samotné platenie daní.
Záujem zavedenia technológie blockchain zo strany vlád a daňových úradov je jasný, keďže
má potenciál zjednodušiť správu daní a „odbremeniť“ daňové úrady od zdĺhavých a náročných
administratívnych postupov, napríklad s súvislosti s daňovými priznaniami. S cieľom zefektívniť
správu daní je možné uvažovať o technológii Blockchain ako o pokročilom riešení. Výhodou je
transparentnosť technológie blockchain, bezprostrednosť a nezmeniteľnosť zaznamenávaných
údajov. Presné a zdieľateľné informácie umožňujú skorší výber daní a dohľad nad daňami súvisiacimi
s transakciami. Technológia blockchain predstavuje záruku konzistentnosti a prehľadnosti
zaznamenávaných údajov pre daňové orgány. Okrem zmien vo vzťahoch medzi daňovými orgánmi
a daňovými subjektami, technológiou blockchain sa zefektívni výmena informácií medzi jurisdikciami
daňových orgánov, čo tiež predstavuje garanciu zásady predvídateľnosti práva a právnej istoty.
Na strane druhej, technológia blockchain nepredstavuje výhody iba pre štát, ale aj pre daňové
subjekty. Technológia blockchain by potenciálne odstránila nejasnosti daňových predpisov,
racionalizovala a sprehľadnila by postupy, čím by sa znížila potreba opakovanej dokumentácie.
V neposlednom rade je možné vnímať zavedenie technológie dostupnej pre všetkých ako krok
k zvýšeniu dôvery v daňový systém.
V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť nevyhnutnosť zjednotenia legislatívneho rámca
a sociálneho dialógu. Pozitívom pre daňové subjekty je transparentnosť záznamov a transakcií.
Technológia blockchain umožňuje zachytiť veľké množstvo informácií, čoho výsledkom je viac
detailov o transakciách, dôveryhodnosť uvádzaných záznamov, vytvorenie vyrovnanejších
podmienok pre konkurentov, zmenšenie daňových rozdielov, a teda záruku istoty a dôvery daňových
subjektov.
Ďalším možným prínosom zavedenia technológie blockchain v našich podmienkach je boj proti
daňovým podvodom, daňovým únikom a dvojitému zdaneniu. Transparentnosť technológie
Blockchain uľahčuje odhalenie podvodov a chýb rýchlejšie a jednoduchšie, pretože poskytuje
otvorený prehľad informácií o transakciách a položkách v sieti.21 Prostredníctvom technológie
blockchain sa môžu obmedziť daňové úniky a pranie špinavých peňazí, a to zvýšením zodpovednosti
za pravdivosť informácií o transakciách a operáciách. Do systému daňovník môže nahrať digitálne
faktúry, ktoré by sa overili a následne umiestnili do siete založenej na technológii blockchain. Táto
sieť zhromaždených údajov je prístupná zúčastneným daňovým orgánom v celej EÚ, ktoré by mali
prehľad o všetkých transakciách daňových subjektov a o ich následnom zdanení. Takýto systém by
mohol umožniť automatizáciu platieb DPH, zachoval by históriu transakcií a zabezpečil by ich
jednoduchšiu kontrolu.22
Technológia blockchain je odolná voči falšovaniu avšak je potrebné povedať, že nezastaví
falošné informácie vstupujúce do blockachainu na začiatku.
Tamtiež: Štúdia možností a potenciálu technológie „blockchain“ pri zlepšovaní eGovernment
riešení. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ernst & Young, s.r.o., Bratislava,
19. marec 2019
21
Pozri
viac:
Nemitari
Ajienka:
Tax
Fraud
and
Blockchain,
[online]:
https://www.fintricity.com/blockchain-tax-fraud/
22Pozri viac: Chelsey Dulaney: EU Inches Toward Blockchain in Fight Against VAT Fraud, 30.9.2019.
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/eu-inches-toward-blockchain-in-fightagainst-vat-fraud-1
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„Ak do systému vložíte odpadky, budete mať odpadky“23
Pravdou však ostáva, že Blockchain umožní odhalenie podvodov a chýb oveľa ľahšie, pretože
systém poskytuje jasné a transparentné informácie o transakciách a položkách v sieti. Okrem
úmyselného obchádzania daňových povinností, prípadne daňových podvodov, technológia
blockchain odstráni aj nedbanlivostné daňové úniky spojené s nedostatočnou znalosťou právnych
predpisov.24
5

ZÁVER – NÁVRHY DE LEGE FERENDA

Technológia blochain bez pochýb predstavuje aktivátor a nástroj pre viaceré oblasti, avšak od
teórie k praxi je potrebné prejsť dlhú cestu. Je nevyhnutné začať od nuly. Nie je možné zatiaľ hovoriť
o úplnej zmene daňového systému, keďže na zavedenie technológie blockchain v našich
podmienkach nie sú zatiaľ vytvorené ani technické, ani ekonomické či sociálne podmienky. Je preto
nevyhnutné primárne odstrániť všetky nedostatky. Základom by malo byť zjednotenie legislatívy tak
na úrovni EÚ ako aj v našich vnútroštátnych podmienkach. Okrem legislatívneho rámca je potrebné
prispôsobiť, prípadne vytvoriť nové mechanizmy spojené s technológiou blockchain, tak aby bol
zabezpečený súlad s existujúcimi digitálnymi platformami. Keďže táto technológia je ešte stále v
zárodku, zavedenie blockchainu si vyžaduje revolúciu vo vládnych databázach a sieťových
systémoch.25
Na odstránenie nedostatkov bude nevyhnutný výskum v predmetnej oblasti, pričom
východiskom výskumu môžu byť štáty a ich jurisdikcie, ktoré napredujú v oblasti využívania
technológie blockchain. Keďže všetky pozitíva, negatíva a prípadné dôsledky na daňový systém sú
stále v teoretickej rovine, je nevyhnutné sledovať dopad technológie blockchain na daňové systémy
v iných krajinách. V neposlednom rade je nevyhnutné priblížiť podstatu technológie blockchain
spoločnosti a viesť aktívny sociálny dialóg. V spolupráci právnikov, daňových odborníkov
a odborníkov na technológiu bloackchain by bolo vhodné a žiadúce vytvoriť jednoduchý, jasný a úplný
súhrn všetkých nevyhnutných informácií dostupných širokej verejnosti, pričom najväčší dôraz je
potrebné klásť na vytvorenie ucelenej legislatívny v záujme záruky právnej istoty. Hoci je verejnosť
otvorená inováciám spojeným s technológiou blockchain, stále pretrváva skepticizmus v tom, či je
takáto technológia nevyhnutná.
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IDENTIFIKÁCIA „NEZDRAVÝCH“ SPOLOČNOSTÍ
S CIEĽOM NEUTRALIZOVANIA ICH NEGATÍVNEHO VPLYVU NA
VÝBER DANÍ1
Barbora Grambličková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The aim of the paper is to analyze commercial law tools to identify "unhealthy" companies
in order to neutralize their negative impact on tax collection through available data on companies from
published financial statements. The paper will also focus on the presentation of case studies in
selected companies that had a significant negative impact on tax collection.
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať obchodnoprávne nástroje na identifikáciu „nezdravých“
spoločností s cieľom neutralizovania ich negatívneho vplyvu na výber daní prostredníctvom
dostupných dát o spoločnostiach zo zverejnených účtovných závierok. Príspevok sa bude venovať aj
predstaveniu kazuistiky na vybraných obchodných spoločnostiach, ktoré mali výrazný negatívny
dopad na výber daní.
Key words: Tax collection, tax arrears, dead companies, zombie companies and corporate
gravediggers.
Kľúčové slová: Výber daní, daňový nedoplatok, mŕtve spoločnosti, „zombie“ spoločnosti, kopáči
hrobov.

1

ÚVOD

V roku 2013 zákonodarca sťažil prevod obchodného podielu, keďže sa začal pri jeho prevode
vyžadovať súhlas správcu dane2, čo znemožnilo prevody na nemajetné a často nekontaktné osoby.3
Dôvodová správa k novele zákona č. 246/2012 z. z., ktorý zavádzal súhlas správcu dane pri prevode
obchodného podielu, uvádza: „Vyššie uvedené zmeny vyvolali negatívne praktické skúsenosti
finančných a daňových orgánov získané v rámci výkonu daňového dohľadu a kontroly spočívajúce v
takom konaní spoločností s ručení obmedzeným, ktoré výrazným spôsobom sťažuje priebeh a
ukončenie daňovej kontroly.“4
Po vyššie uvedenej novele Obchodného zákonníka začali prudko rásť daňové podvody
uskutočňované prostredníctvom zlučovania spoločností.5 V prípade takýchto zlúčení nemali daňové
úrady mechanizmy, ktorými by mohli proti takýmto toxickým zlúčeniam zakročiť, a tak štát, ako aj iný
veritelia, prichádzali o množstvo finančných prostriedkov.6 Analýzou týchto daňových podvodov sme
sa začali s doc. Matejom Kačaljakom zaoberať podrobnejšie po tom, ako v lete 2019 zarezonovala
Tento príspevok bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-160499 projektu „Zabezpečenie efektívneho výberu daní v kontexte informatizácie“.
2 Zákon č. 246/2012 Z. z.
3 https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/897140-na-slovensku-silnie-novy-druh-podvodov-na-dani.
4 Dôvodová správa k zákonu č. 246/2012 Z. z.
5 https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/897140-na-slovensku-silnie-novy-druh-podvodov-na-dani.
6 https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/897140-na-slovensku-silnie-novy-druh-podvodov-na-dani.
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v médiách správa ohľadom začatých konkurzných konaní so spoločnosťami s vysokými daňovými
dlhmi, jednalo sa o spoločnosť Remord, s.r.o. s daňovým dlhom vo výške 22,3 mil. eur7; spoločnosť
Eurotransfer, s.r.o. s daňovým dlhom vo výške 16,4 mil. eur a spoločnosť Bussinesin.sk, s.r.o. s
daňovým dlhom vo výške skoro 39 mil. eur.8 Zároveň všetky vyššie uvedené spoločnosti boli
nástupníckymi spoločnosťami a zaniklo do nich zlúčením niekoľko desiatok spoločností. Následne
som skúmanie predmetných „nezdravých“ spoločností rozšírila. Ďalšia spoločnosť, o ktorej informoval
začiatkom roku 2020 portál Finstat s ohľadom na začatie konkurzného konania bola Bonita, Export –
import, s.r.o. – jej daňový dlh predstavuje takmer 1,1 mil. eur. Ostatné spoločnosti, ktoré som
analyzovala boli Hedge Fund s. r. o. (daňový dlh vo výške 4,58 mil. eur), Company Purchase s.r.o.
(daňový dlh vo výške 1,9 mil. eur), TEMESH s.r.o. (daňový dlh vo výške 0,8 mil. eur), Alytus, s.r.o.
(daňový dlh vo výške 8,35 mil. eur), Vulkano s.r.o. (daňový dlh vo výške 6,45 mil. eur) a JT COMPANY
INVEST, s.r.o. (daňový dlh vo výške 10,29 mil. eur). Mnohé z vyššie uvedených spoločností som
identifikovala cez českú spoločnosť BK Corporation, s.r.o. alebo cez slovenskú spoločnosť
MANNHEIM, s.r.o., ktoré boli spoločníkmi určité krátke obdobie spoločností, ktoré boli následne
prevedené na ďalšie osoby a zlúčené do vyššie uvedených spoločností. Rovnako boli tieto
spoločnosti nástupníckymi spoločnosťami a zaniklo do nich zlúčením niekoľko desiatok spoločností.
Do vyššie uvedených desiatich spoločností sa zlúčilo spolu 818 spoločností v priebehu rokov 20132018 a daňový dlh týchto spoločností predstavuje v súčte spolu viac ako 118 mil. eur.9
Cieľom výskumu v kontexte tohto príspevku bola analýza vyššie uvedených vybraných
spoločností, pri ktorých bol identifikovaný daňový dlh a mnohopočetné zlúčenia na základe
dostupných informácií z obchodného registra, registra účtovných závierok a obchodného vestníka
s cieľom identifikovania ich stavu, ako aj následnej možnej aplikácie nástrojov obchodného práva na
ich eliminovanie. Čiastočne som pracovala aj s komerčnou databázou finančných informácií o
podnikateľoch na Slovensku „Finstat“.

2

STRUČNÁ ANALÝZA „NEZDRAVÝCH“ SPOLOČNOSTÍ Z DOSTUPNÝCH DATABÁZ

Všetky vyššie identifikované uvedené spoločnosti som v stručnosti analyzovala na základe
informácií dostupných z obchodného registra a obchodného vestníka, zamerala som sa najmä na
aspekty vzniku spoločnosti, zmeny obchodného mena, vlastníckej štruktúry a zmeny v štatutárnom
orgáne. Pri údajoch z obchodného registra som sa zároveň zamerala aj na zlúčenia, v prípade ktorých
boli predmetné spoločnosti nástupníckymi spoločnosťami. Následne som pracovala aj s údajmi
zverejnenými v obchodnom vestníku najmä s ohľadom na začatie konkurzných a reštrukturalizačných
konaní.
Spoločnosť Remord, s.r.o. vznikla 16.01.2015 pod obchodným menom Revenus, s.r.o. (do
28.11.2016) a jej jediným zakladateľom bola fyzická osoba, následne sa jej jediným spoločníkom stala
spoločnosť MANNHEIM s.r.o. a od 29.11.2016 sa stal jej ostatným jediným spoločníkom Nicola
Teodor, ktorého adresa pobytu je v obchodnom registri evidovaná v Rumunsku. Táto osoba sa stala
aj jediným konateľom spoločnosti Remord, s.r.o. od 29.11.2016. K dátumu 25.01.2018 bolo do
spoločnosti Remord, s.r.o. zlúčených 13 spoločností. Voči spoločnosti Remord, s.r.o. bolo začaté
konkurzné konanie v auguste 2019.10
Spoločnosť Eurotransfer, s.r.o. vznikla 12.02.1996 a jej jediným zakladateľom bola fyzická
osoba, následne spoločnosť zmenila spoločníkov (jednalo sa o fyzické osoby) a jej ostatným jediným
spoločníkom bola Jean Simon Compta (03.11.2011), pri ktorom je v obchodnom registri uvedená
adresa vo Francúzsku, táto osoba bola aj ostatným jediným evidovaným konateľom spoločnosti.

Následne ešte daňový dlh spoločnosti narástol na 29,95 mil. eur k 01.04.2020. (zdroj www.finstat.sk)
Pre primárne spracovanie vyššie uvedených troch spoločností pozri: KAČALJAK, M. – GRAMBLIČKOVÁ,
B. Ako (ne)platiť dane v 21. storočí?, s. 36-46.
9 Informácie o daňových dlhoch spoločností som získala z databázy Finstat (www.finstat.sk).
10 Obchodný vestník 163/2019.
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K dátumu 11.04.2018 bolo do spoločnosti Eurotransfer, s.r.o. zlúčených 127 spoločností. Voči
spoločnosti Eurotransfer, s.r.o. bolo začaté konkurzné konanie v septembri 2018.11
Spoločnosť Bussinesin.sk, s.r.o. (od 16.01.2020 Bussinesin.sk, s.r.o. „v konkurze“) vznikla
01.11.2012 pod obchodným menom Gregor Masaryk, s.r.o. (do 21.11.2016) a jej jediným
spoločníkom bola fyzická osoba, následne sa od 22.11.2016 spoločníkmi spoločnosti stali dve
obchodné spoločnosti - WALSIK GOLD s.r.o. a Bussinesin.eu s.r.o., obe spoločnosti sú usídlené
v Českej republike. K dátumu 02.08.2017 bolo do spoločnosti Bussinesin.sk zlúčených 22
spoločností. Voči spoločnosti Bussinesin.sk, s.r.o. bolo začaté konkurzné konanie v apríl 2019.12
Spoločnosť Bonita, Export – import, s.r.o. vznikla 03.07.2002 a jej jediným zakladateľom bola
zahraničná právnická osoba (N.T.P.SH. VALBY OIL, ktorej adresa je uvedená v Zväzovej republike
Juhoslávia). Predmetná spoločnosť mala jediného spoločníka, a to chorvátskeho občana Tomislav
Marić od 25.01.2018, ktorý bol od rovnakého dátumu aj jediným konateľom spoločnosti. K dátumu
24.01.2018 bolo do spoločnosti Bonita, Export – import, s.r.o. zlúčených 18 spoločností. Voči
spoločnosti Bonita, Export – import, s.r.o. bolo začaté konkurzné konanie v auguste 2019.13
Spoločnosť Hedge Fund s. r. o. vznikla 16.10.2013 a jej pôvodné obchodné meno bolo
Shop4you, s. r. o. (do 07.03.2017) a jej jediným zakladateľom bola fyzická osoba, následne sa jej
spoločnícka štruktúra menila tak, že jej ostatnými spoločníkmi boli od 23.08.2017 obchodná
spoločnosť Campina s.r.o. a Marinel Marian Ciuci, ktorého adresa je v obchodnom registri uvedená
v Rumunsku14 a táto osoba bola od rovnakého dátumu aj jej jediným konateľom. K dátumu
01.08.2017 bolo do spoločnosti Hedge Fund s. r. o. zlúčených 92 spoločností. Jedná sa o spoločnosť
voči ktorej podľa dostupných informácií z obchodného vestníka nie je začaté konkurzné konanie.
Spoločnosť Company Purchase s.r.o. vznikla 23.11.012 a jej pôvodné obchodné meno bolo
UPOLANA s. r. o. (do 21.09.2015), následne MEGABIZ SLOVAKIA s. r. o. (do 19.01.2017), následne
truckai s.r.o. (do 05.04.2017). Jediným zakladateľom tejto spoločnosti bola česká akciová spoločnosť,
následne sa jej ostatným spoločníkom stal Dogaru Andrei-Nicusor (od 06.06.2017), ktorého adresa
je v obchodnom registri uvedená v Rumunsku, táto osoba je aj ostatným jediným konateľom
spoločnosti. K dátumu 23.02.2019 bolo do spoločnosti Company Purchase s.r.o. zlúčených 73
spoločností. Jedná sa o spoločnosť voči ktorej podľa dostupných informácií z obchodného vestníka
nie je začaté konkurzné konanie.
Spoločnosť TEMESH s.r.o. vznikla 07.05.2012 a jej pôvodné obchodné meno bolo BR s. r. o.
(do 10.03.2017). Jediným zakladateľom tejto spoločnosti bola fyzická osoba, následne sa jej
spoločníkom stala spoločnosť Red Cat s.r.o. a následne sa ostatným spoločníkom stal Adrian
Prunar15, ktorého adresa je v obchodnom registri uvedená v Rumunsku, táto osoba bola aj ostatným
jediným konateľom spoločnosti. Spoločnosť bola vymazaná z obchodného registra ku dňu 16.01.2018
a jednalo sa podľa informácií dostupných z obchodného registra o dobrovoľný výmaz na základe
rozhodnutia spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) zákona č.
513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
K dátumu 07.11.2017 bolo do spoločnosti TEMESH s.r.o. zlúčených 118 spoločností.
Spoločnosť Alytus, s.r.o. vznikla 14.06.2004 a jej pôvodné obchodné meno bolo PRVÁ
MICHALOVSKÁ STAVEBNÁ s.r.o. (do 16.01.2017). Jediným zakladateľom spoločnosti bola fyzická
osoba, následne sa spoločníkom spoločnosti stala spoločnosť Red Cat s.r.o. a následne sa ostatným
Obchodný vestník 195/2018.
Obchodný vestník 71/2019.
13 Obchodný vestník 153/2019.
14 Táto osoba je alebo bola evidovaná ako štatutárny orgán (alebo aj spoločník) v 13 iných obchodných
spoločnostiach, napríklad aj v spoločnosti Campina s.r.o., Hedge Fund s. r. o., JT COMPANY INVEST s. r. o.
a Vulkano s.r.o..
15 Táto osoba je alebo bola evidovaná ako štatutárny orgán (alebo aj spoločník) v 5 iných obchodných
spoločnostiach, napríklad aj v spoločnosti TEMESH s.r.o..
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jediným spoločníkom stal Dogaru Andrei-Nicusor16, ktorého adresa je v obchodnom registri uvedená
v Rumunsku, a táto osoba sa stala aj jediným konateľom spoločnosti. K dátumu 05.04.2018 bolo do
spoločnosti Alytus, s.r.o. zlúčených 54 spoločností. Jedná sa o spoločnosť voči ktorej podľa
dostupných informácií z obchodného vestníka nie je začaté konkurzné konanie.
Spoločnosť Vulkano s.r.o. vznikla 17.12.1997 a jej pôvodné obchodné meno bolo 1.
Zahraničná spoločnosť s r.o. (do 30.05.2016). Jej zakladateľmi boli dve fyzické osoby a následne sa
jej ostatným jediným spoločníkom stal Marinel Marian Ciuci, ktorý bol aj jej jediným konateľom od
31.05.2016. K dátumu 02.08.2017 bolo do spoločnosti Vulkano s.r.o. zlúčených 122 spoločností.
Jedná sa o spoločnosť voči ktorej podľa dostupných informácií z obchodného vestníka nie je začaté
konkurzné konanie.
Spoločnosť JT COMPANY INVEST, s.r.o. vznikla 18.08.2011 a jej pôvodné obchodné meno
bolo GRAPES, s. r. o. (do 28.04.2016). Spoločnosť bola založená dvoma zakladateľmi, ktorými boli
fyzické osoby. Následne sa ostatným jediným spoločníkom stal Marinel Marian Ciuci, ktorý je aj
jediným konateľom spoločnosti od 29.04.2016. K dátumu 22.03.2018 bolo do spoločnosti JT
COMPANY INVEST, s.r.o. zlúčených 179 spoločností. Jedná sa o spoločnosť voči ktorej podľa
dostupných informácií z obchodného vestníka nie je začaté konkurzné konanie.

3

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ – KATEGÓRIE „NEZDRAVÝCH“ SPOLOČNOSTÍ A
VYBRANÉ NÁSTROJE OBCHODNÉHO PRÁVA NA ICH IDENTIFIKOVANIE A
ELIMINOVANIE

Obchodná spoločnosť sa môže počas svojej existencie ocitnúť v rôznych fázach, obzvlášť
dôležité je identifikovať negatívne fázy spoločnosti, ktoré môžu mať nežiaduci dopad na štát (najmä
v kontexte negatívneho vplyvu na výber daní) ako aj na iných veriteľov. Je možné identifikovať
nasledujúce možné kategórie „nezdravých“ spoločností, ako aj základné nástroje obchodného
a konkurzného práva na ich identifikovanie a eliminovanie.
Prvou kategóriu „nezdravých“ spoločností sú mŕtve spoločnosti17, v prípade týchto spoločností
sa najčastejšie jedná o neaktívne spoločnosti, ktorých pasivita je častokrát charakteristická tým, že
tieto spoločnosti nevykonávajú účel, na ktorý boli zriadené, orgány spoločnosti nie sú ustanovené
alebo sú nefunkčné, a tieto spoločnosti nevedú účtovníctvo, a nezverejňujú účtovné závierky.
V Slovenskej republike sa ukladanie účtovných závierok do zbierky listín momentálne už uskutočňuje
ich uložením do registra účtovných závierok na základe prepojenosti oboch registrov. Na základe
ustanovenia § 68 ods. 6 písm. f) Obchodného zákonníka neuloženie individuálnej účtovnej závierky
v zbierke listín najmenej za dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia predstavuje dôvod na zrušenie
obchodnej spoločnosti aj ex offo súdom. Vyššie uvedený dôvod na zrušenie spoločnosti bol do
Obchodného zákonníka zavedený zákonom č. 432/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.10.2004.
Ďalšou kategóriou „nezdravých“ spoločností sú „zombie“ spoločnosti 18, ktoré je možné
charakterizovať ako spoločnosti, ktoré sú dlhodobo neziskové, sú dlhovo financované, no nie sú
schopné pokryť finančné náklady spojené s týmto financovaním.19 „Prežívanie“ týchto spoločností
podporuje aj slabá regulácia v konkurznom práve, ktorá tieto spoločnosti nevie zachytiť a zároveň ich

Táto osoba je alebo bola evidovaná ako štatutárny orgán (alebo aj spoločník) v 5 iných obchodných
spoločnostiach, napríklad aj v spoločnosti Company Purchase s.r.o..
17 Pre podrobnejšie rozpracovanie pozri: KAČALJAK, M. – GRAMBLIČKOVÁ, B. Ako (ne)platiť dane v 21.
storočí?, s. 40-44.
18 Pre podrobnejšie rozpracovanie pozri: KAČALJAK, M. – GRAMBLIČKOVÁ, B. Ako (ne)platiť dane v 21.
storočí?, s. 40-44.
19 HEISE, M. Inflation Targeting and Financial Stability: Monetary Policy Challenges for the Future, Springer,
s. 34.
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pri „živote“ držia banky, ktoré im poskytli financovanie.20 V slovenskom obchodnom práve je možné
(aspoň čiastočne) tieto spoločnosti zachytiť prostredníctvom inštitútu spoločnosti v kríze upraveného
v § 67a a nasl. Obchodného zákonníka. Predmetný inštitút spoločnosti v kríze predstavuje korporátny
stav spoločnosti, s ktorým sú spojené okrem iného osobitné povinnosti štatutárneho orgánu. Tento
stav spoločnosti nie je nijak evidovaný v obchodnom registri, ale je ho možné pomerne jednoducho
zistiť zo zverejnenej účtovnej závierky spoločnosti. Ďalším nástrojom, ktorým je možné zakročiť voči
„zombie“ spoločnostiam je konkurzné právo.21 Spoločnosť je na základe zákona o konkurze
a reštrukturalizácii v úpadku ak je platobne neschopná alebo predlžená. Práve stav predlženia
spoločnosti je opätovne možné indikovať z dát dostupných vo zverejnenej účtovnej závierke
zakladanej do zbierky listín prostredníctvom registra účtovných závierok.
Ďalšou identifikovanou kategóriou „nezdravých“ spoločností sú kopáči hrobov (corporate
gravediggers22).23 V prípade kopáčov hrobov sa jedná o spoločnosti, v ktorých mnohokrát došlo
k nelegálnemu odčerpaniu majetku (tunneling) a tieto spoločnosti majú vysoké daňové nedoplatky
alebo existujú iné dôvody, pre ktoré je potrebné sa týchto spoločností zbaviť. Pre tieto spoločnosti je
charakteristická viacnásobná zmena spoločníkov/akcionárov na zakrytie pôvodnej vlastníckej
štruktúry, tieto zmeny sú častokrát aj cezhraničné. Štatutárnym orgánom spoločnosti sa stáva „biely
kôň“, ktorý sa tiež môže niekoľkokrát meniť, častokrát sa jedná o občanov z konkrétnych členských
štátov Európskej únie. Vyššie uvedené zmeny majú sťažiť, až znemožniť vyvodzovanie
zodpovednosti v spoločnosti a majú za cieľ sťažiť až zmariť uspokojenie veriteľov. Kopáči hrobov sa
stali fenoménom slovenského podnikateľského prostredia práve po vyššie uvedenej novele
Obchodného zákonníka (zákon č. 246/2012 z. z.), ktorá zavádzala súhlas správcu dane pri prevode
obchodného podielu. Proti tomuto fenoménu zákonodarca zasiahol novelou zákona 264/2017 Z. z.,
ktorý novelizoval Obchodný zákonník a zaviedol doň, okrem iného, podmienku, že ku dňu účinnosti
splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti nesmie hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti
presahovať hodnotu jej majetku.24 Vyššie uvedená novela Obchodného zákonníka zároveň priniesla
povinnosť notifikácie splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti správcovi dane 25 ako aj
ingerenciu zo strany audítora.26 Podľa dôvodovej správy k novele bolo cieľom zlepšiť „ochranu práv
veriteľov a spoločníkov spoločností zúčastnených na zlúčení, splynutí alebo rozdelení a
predchádzanie nekalým praktikám pri týchto zlúčeniach, splynutiach alebo rozdeleniach s cieľom
vyhnúť sa povinnostiam pri likvidácii alebo konkurze spoločnosti.“27 Novela zákona 264/2017 Z. z.
v tomto bode nadobudla účinnosť 01.01.2018.28 Rovnaká novela Obchodného zákonníka zároveň
zaviedla zodpovednosť faktického štatutárneho orgánu do ustanovenia § 66 ods. 7 Obchodného
zákonníka. Dôvodová správa k tejto novele Obchodného zákonníka v príslušnom bode uvádza:
„Navrhovaná právna úprava je ďalším prvkom v boji proti formálnemu ustanoveniu riadiacich orgánov
obchodných spoločností (tzv. bielych koní), a to v prípade, ak spoločnosť je fakticky riadená osobou
v pozadí, ktorá rozhoduje o obchodnom vedení, bez jej účasti sa neprijme žiadne zásadnejšie

20

HEISE, M. Inflation Targeting and Financial Stability: Monetary Policy Challenges for the Future, Springer,
s. 34.
21 Pre otázky vplyvu ostatných zmien slovenského konkurzného práva na plnenie povinnosti štatutárneho orgánu
podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu pozri bližšie LUKÁČKA, P. – POLÁKOVÁ Z. Vplyv ostatných
zmien právnej úpravy na plnenie povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, s. 129-136.
22 KLEINDIEK, D. Abuse of the GmbH by Organized Corporate Gravediggers, s. 237–240.
23 Pre podrobnejšie rozpracovanie pozri: KAČALJAK, M. – GRAMBLIČKOVÁ, B. Ako (ne)platiť dane v 21.
storočí?, s. 40-44.
24 Do sumy záväzkov sa však nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti (§ 68
ods. 11 písm. a) Obchodného zákonníka).
25 § 68 ods. 13 Obchodného zákonníka.
26 § 68 ods. 14 Obchodného zákonníka.
27 Dôvodová správa k zákonu č. 264/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28 Článok XIII zákona č. 264/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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rozhodnutie týkajúce sa obchodného vedenia spoločnosti.“29 Faktický štatutárny orgán čelí rovnakým
povinnostiam a zodpovednosti ako vymenovaný a ustanovený štatutárny orgán spoločnosti.30

4

APLIKÁCIA NÁSTROJOV NA IDENTIFIKOVANIE A ELIMINOVANIE „NEZDRAVÝCH“
SPOLOČNOSTÍ

Vyššie špecifikované nástroje prevažne obchodného práva na identifikovanie a eliminovanie
„nezdravých“ spoločností, som následne aplikovala na vybraných desať spoločností s cieľom
determinovať, či bolo možné zabrániť mnohopočetným zlúčeniam a tým predísť, aspoň čiastočne,
negatívnemu dopadu týchto spoločností na výber daní alebo tieto zlúčenia v konkrétnom prípade boli
zastavené až zásahom zo strany zákonodarcu v podobe prijatia vyššie spomenutej novely
Obchodného zákonníka zabraňujúcej toxické zlúčenia spoločností.
Podľa údajov dostupných z registra účtovných závierok spoločnosť Remord, s.r.o. naposledy
založila účtovnú závierku za rok 201531, následne účtovné závierky zakladané neboli, z toho vyplýva,
že existoval dôvod na zrušenie spoločnosti na základe ustanovenia § 68 ods. 6 písm. f) Obchodného
zákonníka, tento proces sa mohol ale začať až v roku 2018, keďže na naplnenie vyššie uvedeného
dôvodu na zrušenie spoločnosti je potrebné, aby neboli založené účtovné závierky za najmenej dve
účtovné obdobia nasledujúce po sebe (v tomto prípade za roky 2016 a 2017). To znamená, že
v prípade spoločnosti Remord, s.r.o. by sa efektívne nedalo predísť toxickým zlúčeniam, ktoré nastali
v rokoch 2017 – 2018, prostredníctvom ktorých pravdepodobne narástol daňový dlh až do výšky 22,3
mil. eur32.
V prípade spoločnosti Eurotransfer, spol. s r.o. bola podľa údajov z registra účtovných závierok
naposledy založená účtovná závierka za rok 201033, následne nedošlo k zakladaniu účtovných
závierok, to znamená, že takisto nastali dôvody na zrušenie spoločnosti ex offo v roku 2013 –
nezaložením účtovných závierok za roky 2011 a 2012. Toxické zlúčenia v rámci ktorých bola
nástupníckou spoločnosťou spoločnosť Eurotransfer, spol. s r.o. prebehli v rokoch 2014-2018 a spolu
sa do tejto spoločnosti zlúčilo až 127 spoločností, týmito transformáciami daňový dlh nástupníckej
spoločnosti narástol až na 16,4 mil. eur. Spoločnosť Eurotransfer, spol. s r.o. vykazovala prvky mŕtvej
spoločnosti a tým, že zlúčenia nastali v rokoch 2013 až 2018, bolo možné im predísť zrušením
spoločnosti ex offo.
V prípade spoločnosti Bussinesin.sk, s.r.o. bola situácia veľmi podobná ako v prípade
spoločnosti Remord, s.r.o. – naposledy založená účtovná závierka spoločnosti je za rok 2015 34,
následne účtovné závierky neboli zakladané, a tak vykazovala prvky mŕtvej spoločnosti. Toxické
zlúčenia nastali v rokoch 2016 až 2017 dôsledkom ktorých narástol daňový dlh až na 39 mil. eur.
V prípade spoločnosti Bonita, Export – import, s.r.o. bola podľa údajov z registra účtovných
závierok naposledy založená účtovná závierka za rok 201135, následne nedošlo k zakladaniu
účtovných závierok, to znamená, že takisto nastali dôvody na zrušenie spoločnosti ex offo v roku 2014
– nezaložením účtovných závierok za rok 2012 a 2013. Do tejto spoločnosti sa zlúčilo až 18
spoločností a týmito transformáciami daňový dlh spoločnosti Bonita, Export – import, s.r.o. ako
nástupníckej spoločnosti narástol na 1,1 mil. eur. Spoločnosť Bonita, Export – import, s.r.o.
Dôvodová správa k zákonu č. 264/2017 Z. z.
30 Pre podrobnejšie rozpracovanie nástrojov obchodného práva pri eliminácii daňových podvodov a daňových
únikov pozri: HUČKOVÁ, R. Možnosti obchodného práva pri eliminácii daňových podvodov a daňových
únikov a ich realizácia v obchodno-právnej oblasti, s. 300-314.
31 http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1573006 .
32 Následne ešte daňový dlh spoločnosti narástol na 29,95 mil. eur k 01.04.2020. (zdroj www.finstat.sk).
33 http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/163958 .
34 http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1219401 .
35 http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/572481 .
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323

vykazovala prvky mŕtvej spoločnosti a tým, že zlúčenia nastali do januára 2018, čiastočne im bolo
možné predísť zrušením spoločnosti na základe ustanovenia § 68 ods. 6 písm. f) Obchodného
zákonníka.
V prípade Hedge Fund s. r. o. bola podľa údajov z registra účtovných závierok naposledy
založená účtovná závierka za rok 201536, následne nedošlo k zakladaniu účtovných závierok, to
znamená, že takisto nastali dôvody na zrušenie spoločnosti ex offo v roku 2018 – nezaložením
účtovných závierok za rok 2016 a 2017. Toxické zlúčenia v rámci ktorých bola nástupníckou
spoločnosťou spoločnosť Hedge Fund s. r. o. prebehli do júla 2017 a nebolo im možné efektívne
zabrániť.
V prípade Company Purchase s.r.o., bola podľa údajov z registra účtovných závierok
naposledy založená účtovná závierka za rok 201537, následne nedošlo k zakladaniu účtovných
závierok, to znamená, že takisto nastali dôvody na zrušenie spoločnosti ex offo v roku 2018 –
nezaložením účtovných závierok za rok 2016 a 2017. Toxické zlúčenia v rámci ktorých bola
nástupníckou spoločnosťou spoločnosť Company Purchase s.r.o. prebehli do júla 2017 a nebolo im
možné efektívne zabrániť.
V prípade spoločnosti TEMESH s.r.o., bola podľa údajov z registra účtovných závierok
naposledy založená účtovná závierka za rok 201538, následne nedošlo k zakladaniu účtovných
závierok, to znamená, že takisto nastali dôvody na zrušenie spoločnosti ex offo v roku 2018 –
nezaložením účtovných závierok za rok 2016 a 2017. Toxické zlúčenia v rámci ktorých bola
nástupníckou spoločnosťou spoločnosť TEMESH s.r.o. prebehli do novembra 2017 a nebolo im
možné efektívne zabrániť.
V prípade spoločnosti Alytus, s.r.o., bola podľa údajov z registra účtovných závierok naposledy
založená účtovná závierka za rok 201539, následne nedošlo k zakladaniu účtovných závierok, to
znamená, že takisto nastali dôvody na zrušenie spoločnosti ex offo v roku 2018 – nezaložením
účtovných závierok za rok 2016 a 2017. Toxické zlúčenia v rámci ktorých bola nástupníckou
spoločnosťou spoločnosť Alytus, s.r.o. prebehli do apríla 2018 a nebolo im možné efektívne zabrániť.
V prípade spoločnosti Vulkano s.r.o. bola podľa údajov z registra účtovných závierok
naposledy založená účtovná závierka za rok 201440, následne nedošlo k zakladaniu účtovných
závierok, to znamená, že takisto nastali dôvody na zrušenie spoločnosti ex offo v roku 2017 –
nezaložením účtovných závierok za rok 2015 a 2016. Toxické zlúčenia v rámci ktorých bola
nástupníckou spoločnosťou spoločnosť Vulkano s.r.o. prebehli do augusta 2017 a nebolo im možné
efektívne zabrániť.
V prípade JT COMPANY INVEST, s.r.o. bola podľa údajov z registra účtovných závierok
naposledy založená účtovná závierka za rok 201441, následne nedošlo k zakladaniu účtovných
závierok, to znamená, že takisto nastali dôvody na zrušenie spoločnosti ex offo v roku 2017 –
nezaložením účtovných závierok za rok 2015 a 2016. Toxické zlúčenia v rámci ktorých bola
nástupníckou spoločnosťou spoločnosť JT COMPANY INVEST, s.r.o. prebehli do marca roku 2018
a spolu sa do tejto spoločnosti zlúčilo až 179 spoločností, týmito transformáciami daňový dlh
nástupníckej spoločnosti narástol na 10,29 mil. eur. Spoločnosť JT COMPANY INVEST, s.r.o.
vykazovala prvky mŕtvej spoločnosti a tým, že zlúčenia nastali do marca 2018 im bolo možné
čiastočne predísť zrušením spoločnosti na základe ustanovenia § 68 ods. 6 písm. f) Obchodného
zákonníka.

36

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1483079 .
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1294250 .
38 http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1231268 .
39 http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/253910 .
40 http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/382030 .
41 http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1134500 .
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5

ZÁVER – NEUTRALIZOVANIE NEGATÍVNEHO VPLYVU „NEZDRAVÝCH“ SPOLOČNOSTÍ
EX ANTE

Na základe vyššie uvedenej analýzy teoretických východísk je zrejmé, že obchodné (ako aj
konkurzné právo) sa snaží vysporiadať s nepriaznivým a škodlivými dopadmi „nezdravých“
spoločností ex post, čo je zrejmé z jednotlivých novelizácií Obchodného zákonníka. Z pohľadu
daňového práva ale „nezdravé“ spoločnosti predstavujú systémový problém, ktorý znižuje efektívny
výber daní ako aj výkon kontrolnej činnosti.
Pri primárnom nastavovaní výskumnej otázky v kontexte „nezdravých“ spoločností sme sa
s doc. Matejom Kačaljakom zamerali na predpoklad, že ak by dochádzalo k náležitej práci
a využívaniu dostupných dát o spoločnostiach zo zverejnených účtovných závierok spoločností, tak
by bolo pomerne jednoducho možné sledovať vývin spoločností a identifikovať „nezdravé“ spoločnosti
prostredníctvom negatívnych fáz, v ktorých by sa nachádzali (kríza, predĺženie, alebo hroziaca kríza
a predĺženie). O týchto skutočnostiach by bolo následne možné informovať štatutárny orgán
spoločnosti a poučiť ho o povinnostiach ako aj možných sankciách v prípade porušenia povinností,
a tým pôsobiť prevenčne (ex ante). Vyššie uvedené negatívne fázy spoločností by však a priori mali
slúžiť ako červené vlajky aj pre správcov dane, pretože tieto indikátory by bolo možné využiť na
cielenie kontrolnej činnosti. V konečnom dôsledku by tieto informácie napomohli k efektívnemu
výberu daní.
V kontexte vykonaných analýz na vzorke desiatich spoločností boli ale jadrom problému kopáči
hrobov charakterizovaní toxickými zlúčeniami a tieto spoločnosti zároveň napĺňali prvky mŕtvych
spoločností, keďže nemali zakladané účtovné závierky za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce
po sebe. Z dôvodu vyššie uvedenej absencie založenia účtovných závierok nebola pri týchto
spoločnostiach práca s dátami ani možná, v takomto prípade mal byť ako nástroj na elimináciu
takýchto spoločností (a najmä ich možných negatívnych dopadov) použité ustanovenia § 68 ods. 1
písm. f) Obchodného zákonníka – zrušenie spoločnosti, ktoré je možné aj ex offo súdom. V mnohých
prípadoch by ale ani toto zrušenie nepomohlo, keďže toxické zlúčenia nastali pred možným zrušením
spoločnosti z vyššie uvedeného dôvodu. Predmetné toxické zlúčenia už nie sú možné v Slovenskej
republike z dôvodu zásahu zo strany zákonodarcu novelou zákona 264/2017 Z. z.. Naďalej je ale
potrebné sa venovať otázke možnosti využitia dostupných dát o spoločnostiach zo zverejnených
účtovných závierok spoločností, cez ktoré je možné sledovať vývin spoločností, identifikovať
„nezdravé“ spoločnosti prostredníctvom negatívnych fáz, v ktorých by sa nachádzali a notifikovať
štatutárny orgán týchto spoločností, a poučiť ho o špecifických povinnostiach ako aj možných
sankciách v prípade porušenia týchto povinností.
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MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ PO 4 ROKOCH: NÁVRH NA
ÚPRAVU
Ján Mazúr1, Tibor Hlinka2
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: In the context of large investment debts in local government infrastructure and unfinished
fiscal decentralization, a local development impact fee was adopted into Slovak law 5 years ago. With
its arrival, there was an increase in financial resources of municipalities and cities for their
development, especially in connection with new development projects in the city. However, in addition
to the allocation function, the fee also fulfills the function of internalizing costs associated with the
necessary infrastructure at the developer, whose project is to benefit from this new infrastructure, thus
enabling a more targeted fulfillment of the allocation function. The aim of the paper is (i) to provide a
comprehensive view of the local development fee with a link to the theoretical basis of financing
infrastructure investments, (ii) to evaluate the legal mechanisms of its operation and practical aspects
of its use, and last but not least (iii) to outline solutions to identified shortcomings. In this paper, we
offer a conceptual shift towards more intensive cooperation between local governments and fee
payers in the use of the development fee, which, however, encounters the current legal limits.
Abstrakt: V kontexte veľkých investičných dlhov do infraštruktúry miestnych samospráv
a nedokončenej fiškálnej decentralizácie bol pred 5 rokmi do slovenského právneho poriadku prijatý
miestny poplatok za rozvoj. S jeho príchodom došlo k zvýšeniu finančných zdrojov obcí a miest na
ich rozvoj, najmä v nadväznosti s novými developerskými projektami v meste. Poplatok však plní
okrem alokačnej funkcie aj funkciu internalizácie nákladov spojených s potrebnou infraštruktúrou
u developera, ktorého projekt má z tejto novej infraštruktúry ťažiť, čím umožňuje adresnejšie plnenie
alokačnej funkcie. Cieľom príspevku je (i) poskytnúť ucelený pohľad na problematiku miestneho
poplatku za rozvoj s prepojením na teoretický základ financovania infraštruktúrnych investícií, (ii)
rámcovo zhodnotiť zákonné mechanizmy jeho fungovania a praktickú stránku jeho využitia,
a v neposlednom rade (iii) načrtnúť riešenia identifikovaných nedostatkov. V príspevku ponúkame
konceptuálny posun smerom k intenzívnejšej spolupráci samospráv s poplatníkmi pri využívaní
poplatku za rozvoj, čo však naráža na aktuálne právne limity.
Key words: local development impact fee, fee law, urban development, territorial self-government,
externalities
Kľúčové slová: miestny poplatok za rozvoj, poplatkové právo, mestský rozvoj, územná samospráva,
externality
ÚVOD
Miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok“) bol vnesený do slovenského právneho
poriadku v súvislosti s potrebou zabezpečiť dodatočné zdroje financovania rozvoja slovenských miest
a obcí. Vzhľadom na to, že nová výstavba sa potrebuje napojiť na technickú (ekonomickú)
infraštruktúru, no taktiež čerpá zo sociálnej infraštruktúry (školy, sociálne zariadenia, parky), vzniká
tlak na budovanie kvalitnej infraštruktúry, ktorá by minimalizovala investičný dlh v mestách a obciach.
Tento tlak je umocnený aj potrebou zintenzívniť investície do modrozelených opatrení súvisiacich s
adaptáciou na klimatickú zmenu. Výdavky na investície možno hradiť rôznymi spôsobmi, pričom však
1

Spoluautor pôsobí na magistráte Hlavného mesta SR Bratislave. Názory prezentované v tomto
príspevku predstavujú jeho osobné názory a nie oficiálne názory Hlavného mesta SR Bratislavy.
2 Tento príspevok vznikol v rámci projektu APVV-16-0499 Zabezpečenie efektívneho výberu daní v
kontexte informatizácie.
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možno badať základný trend pri financovaní infraštruktúry pre ďalší rozvoj: internalizácia týchto
nákladov u samotných developerov (stavebníkov). Internalizácia má umožniť presnejšie nacenenie
ceny rozvoja a postavených nehnuteľností, no taktiež je adresná – výdavky by mal vynakladať ten,
v koho prospech sa výstavba infraštruktúry uskutočňuje a nie bežná populácia obce či mesta cez
dane, dopadajúce na širokú verejnosť. Podobne je konštruovaný aj miestny poplatok za rozvoj, ktorý
má v súčasnosti za sebou štyri plnohodnotné roky, počas ktorých ho obce a mestá mohli zaviesť a
vyberať (2017-2020).
Vzhľadom na to a s ohľadom na avizovanú zmenu daňového mixu v spojení s dokončením
fiškálnej decentralizácie je vhodné vyhodnotiť fungovanie poplatku. Cieľom tohto príspevku je preto
zhodnotiť doterajšie fungovanie poplatku, no tiež navrhnúť prípadné zmeny v právnej úprave
poplatku. V neposlednom rade máme ambíciu demonštrovať regulačné vlastnosti poplatku aj
s ohľadom na iné existujúce či perspektívne dane, najmä na miestnej úrovni. Článok je štruktúrovaný
nasledovne: v prvej časti uvádzame kontext a rôzne metódy financovania infraštruktúry v obciach
a mestách; v ďalšej časti rozoberáme samotný poplatok v jeho aktuálnej podobe s jeho silnými aj
slabými stránkami, aby sme v závere poskytli návrhy na zlepšenie zákona č. 447/2015 Z. z.
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
2

CHARAKTERISTIKA MIESTNEHO POPLATKU ZA ROZVOJ
V krátkej existencii poplatku sa k nemu stihlo vyjadriť len relatívne málo výskumníkov či
dotknutých osôb zo Slovenska. V kontexte financovania územnej samosprávy popisuje poplatok za
rozvoj Cibík3, zatiaľ čo Munk sa venuje korupčným aspektom niektorých praktík predstaviteľov
niektorých obcí či miest (požadovanie daru) a protikorupčnému potenciálu poplatku za rozvoj.4
Napokon Liptáková sa v deskriptívnej rovine venuje poplatku v napojení na právne predpoklady
normotvorby v kontexte miestnych daní a poplatkov.5 Inštitút urbánneho rozvoja, združujúci
developerov, architektov, projektantov či iné profesie a osoby pôsobiace v realitnej oblasti, sa
nedávno kriticky vyjadril k čerpaniu poplatku, najmä v Bratislave.6 Malé množstvo diskusie o poplatku
na Slovensku je bohato vyvážené pôvodnou akademickou literatúrou v zahraničí, odkiaľ aj samotná
idea poplatku pochádza.
Poplatok za rozvoj (v ang. development impact fees) možno charakterizovať ako jednorazové
platby od nových realitných projektov (stavieb) s cieľom získať zdroje na výstavbu alebo expanziu
kapitálových výdavkov – infraštruktúru mimo hraníc týchto nových projektov, ktoré však budú slúžiť
najmä týmto novým projektom.7 V štruktúre poplatku za rozvoj možno jasne badať princíp
ekvivalentnosti, na základe ktorého by poplatník mal obdŕžať určitú protihodnotu za úhradu poplatku
(na rozdiel od daní).8 Jeho histórii sa venoval napr. Nelson9, ktorý tiež charakterizoval ciele poplatkov
nasledovne: (i) poplatky presúvajú náklady financovania vyvolaných investícií z daňovníkov
na developerov (resp. na budúcich majiteľov domov); (ii) poplatky zvyšujú životnú úroveň novou
infraštruktúrou, no tiež skokovým
skvalitnením
existujúcej
infraštruktúry
(reinvestície
novým developmentom);
(iii) poplatky
zvyšujú
cenu výstavby
nových
nehnuteľností
(i. e. internalizujú sa skutočné náklady), čím dochádza k zreálneniu cien výstavby; (iv) poplatky
pomáhajú prekonávať známy fenomén NIMBY, ktorý v mnohých štátoch, resp. mestách brzdí novú
výstavbu.10 „Adresnejšie“ a „presnejšie“ formy zdanenia na financovanie infraštruktúry sa vyvinuli z
dôvodu, že zvyšovanie všeobecného zdanenia (napr. daň z príjmov či daň z nehnuteľností)
jednoducho narážalo v USA na politický odpor, nebolo považované za primerané a spravodlivé
CÍBIK, L.: Financovanie komunálnej samosprávy, s. 47.
MUNK, R.: Dar obci „za vydanie stavebného povolenia“, s. 51.
5 LIPTÁKOVÁ, K.: Kompetencie miestnej samosprávy a jej normotvorba v kontexte miestnych daní
na Slovensku, s. 56.
6 Pozri napr.: Poplatky za rozvoj priniesli Bratislavčanom 19 miliónov, použilo sa minimum alebo
Bratislava si požičiava ďalšie peniaze, poplatky od stavebníkov sa využívajú málo.
7 CARRIÓN, C and LIBBY, W. L: Development Impact Fees: A Primer, s. 1.
8 SIDAK, M., DURAČINSKÁ, M a kol.: Finančné právo, 2. vydanie, s. 270.
9 NELSON, A. C.: Development Impact Fees, s. 4.
10 NIMIBY je skratka anglického pojmu „Not in My Backyard“, čo v preklade znamená „Nie v mojom
Zázemí“, čím chcú členovia hnutia či hlásatelia pojmu demonštrovať svoj nesúhlas s novou výstavbou
v ich blízkosti. Pozri aj: DRISCOLL, A.: NIMIBY movements.
3
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v kontexte financovania nového rozvoja.11 Z tohto dôvodu nový zdroj financovania priamo
od developerov „odľahčoval" politickú debatu pri zavádzaní tohto poplatku. Municipality v USA zvykli
poplatky najprv vyberať za vyvolané investície do infraštruktúry v rámci parciel dotknutých novou
výstavbou (on-site), no v ostatných 40 rokoch sa táto prax rozšírila aj na infraštruktúru na parcelách
mimo novej výstavby (off-site), teda najmä na výstavbu prípojok kanalizácie, vody či ciest
a dopravných napojení (hromadná doprava).12 V zahraničí je však poplatok v úzkom zmysle slova,
teda obdobný tomu v slovenskom právnom poriadku, súčasťou širšej palety nástrojov na financovanie
výstavby mestskej infraštruktúry.13
Mestskou infraštruktúrou rozumieme rôzne štruktúry a zariadenia nevyhnutné pre fungovanie
ekonomiky a spoločnosti, pričom môžeme rozoznávať najmä ekonomickú infraštruktúru (fyzické
zariadenia nevyhnutné pre vykonávanie ekonomickej aktivity ako cesty, elektrické siete, vodné
a kanalizačné potrubie a pod.) a sociálnu infraštruktúru (zariadenia na poskytovanie sociálnych
služieb – škôlky, nemocnice).14 Investície do infraštruktúry majú svoje špecifiká, ktoré ovplyvňujú aj
potreby financovania a tým pádom aj voľbu vhodného finančného nástroja. V prvom rade vyžadujú
nárazovo väčšiu investíciu uskutočnenú vopred, ktorú musí niekto predfinancovať, a následne
udržiavacie udržiavacie náklady možno hradiť z bežných príjmov.15 Pre realizáciu a prevádzku
infraštruktúry sú typické úspory z rozsahu a vznik prirodzených monopolov, čo vedie k regulácii
cien (kľúčové sieťové odvetvia). Zároveň vznikajú pozitívne externality zo sieťového efektu, keďže
infraštruktúra často predstavuje verejný statok s nevylúčiteľnou spotrebou.16
Budovanie tejto infraštruktúry dolieha rôzne na mestá a obce, či samosprávny kraj (doprava,
väčšina sociálnej infraštruktúry), stavebníka (developera – on-site investície a napojenia), no tiež
poskytovateľov služieb (voda, kanalizácia, plyn, elektrina, telekomunikácie).17 Zatiaľ čo poskytovatelia
služieb v súčasnosti prevádzkujú služby na síce regulovanej, no trhovej báze, obce či mestá v zásade
hája verejný záujem pri výstavbe infraštruktúry súvisiacej s novým stavebným rozvojom. Ako sme
spomenuli vyššie, jedným z dôležitých parametrov je zabezpečenie internalizácie nákladov na túto
infraštruktúru u jednotlivých stavebníkov
– developerov.18 Samotný
rozvoj
a tiež dostavanie
infraštruktúry nutne zvýšia hodnotu nehnuteľností – množstvo krajín či miest sa preto usiluje
o zachytenie zvýšenia tejto hodnoty práve aj cez najrôznejšie poplatky vyrúbené stavebníkom
– developerom, či vlastníkom nehnuteľností.19
Môže ísť napríklad o tzv. daň zo zhodnotenia nehnuteľnosti (ang. betterment tax), ktorá
predstavuje majetkovú daň postihujúcu zvýšenie hodnoty napríklad v dôsledku zvýšenia dopravnej
dostupnosti nehnuteľnosti. Jej výhodou je, že bráni pred špekuláciou, je zrozumiteľná a ekvivalentná,
no
zároveň
môže
byť
ťažko objektívne
vypočítateľná.20 Ďalším
príkladom sú rôzne
fiškálne insentivizačné nástroje (anglicky označované ako accessibility increment contributions),
ktoré využívajú budúce výnosy z prevádzky infraštruktúry na financovanie aktuálnych investičných
11

ZHAO, Z., IACONO, M., LARI, A, LEVINSON, D.: Value capture for transportation finance, s. 435
– 436.
12
MERK, O., SAUSSIER, S., STAROPOLI, C., SLACK, E., KIM, J-H (2012):
Financing Green Urban Infrastructure‖,
OECD Regional Development Working Papers 2012/10,
OECD Publishing; http://dc.doi.org/10.1787/5k92p0c6j6r0-en, s. 38.
13 Pozri napr. ALM, J.: Financing Urban Infrastructure: Knowns, Unknowns and a Way Forward alebo
PETTERSON, G. E.: Unlocking Land Values to Finance Urban Infrastructure.
14 CHONG, S., POOLE, E.:Financing Infrastructure: A Spectrum of Country Approaches, s. 66.
15 Tamtiež.
16 Tamtiež.
17 Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č.
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18 Pozri aj RYBECK, R.: Using value capture to finance infrastructure and encourage compat
development.
19 MEDDA, F.: Land value capture finance for transport accessibility: a review, s. 156.
20 Pozri nedávny príklad Poľska u PETTERSON G. E.: Unlocking Land Values to Finance Urban
Infrastructure, s. 39.
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výdavkov. Môže ísť napríklad o oslobodenie od dane počas nadchádzajúcich rokov, pričom súkromný
sektor budúce dane využije na investovanie do verejnej infraštruktúry. Podobným nástrojom sú tzv.
poplatky za užívanie dopravnej infraštruktúry (ang. transportation utility fees), ktorými sa uhrádzajú
náklady na výstavbu tejto infraštruktúry vopred.21 Tieto nástroje predstavujú spoločné projekty
verejnej a súkromnej sféry.22 Takými sú aj rôzne mechanizmy spoločného rozvoja na či pri dopravnej
infraštruktúre (ang. joint development mechanism).
Môže
ísť
napríklad
o
právo
výstavby nad pozemkami (ang. air-rights development).23 Ďalšími nástrojmi sú tzv. negociované
požiadavky (ang. negotiated exactions), ktoré zahŕňajú poskytnutie časti nehnuteľnosti obci zo
strany developera výmenou za zlepšenie off-site dopravnej dostupnosti.24
ZÁKON O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ
Cieľom zákona25 bolo vytvoriť finančný nástroj obce, ktorý si obec v rámci samosprávnej
pôsobnosti zavedie na svojom území na základe dobrovoľnosti všeobecne záväzným
nariadením (ďalej len „VZN“).26 K 31.12.2019 zaviedlo 123 obcí poplatok za rozvoj, pričom sa však
podľa dostupných informácií viacero väčších miesto rozhodlo zaviesť poplatok v roku 2020. Ku konca
2019 obce a mestá vybrali na poplatku takmer 14,5 milióna eur, (2019) z čoho až 5,5 milióna eur
pripadlo na hlavné mesto a jeho mestské časti. 8 obciam sa nepodarilo vybrať žiadny poplatok
k danému dátumu. Priemerná výška poplatku na obec/mesto (bez mestských častí hlavného mesta
a samotného hlavného mesta) bola vo výške 81.600 eur ročne, avšak mediánový výnos z poplatku
na obec predstavoval len necelých 9.000 eur ročne. Dôvodom boli špecifické a zrejme skôr výnimočne
vysoké výnosy z poplatku v pár obciach.
Dôvodom zavedenia takéhoto finančného nástroja bola predovšetkým narastajúca úroveň
výstavby najmä vo väčších mestách Slovenska, s ktorou úzko súvisí, resp. je ňou priam
determinovaná potreba budovania ďalšej infraštruktúry, čo v konečnom dôsledku predstavuje
zvyšovanie výdavkovej zložky rozpočtov jednotlivých obcí, resp. samospráv.27
Dôvodová správa k zákonu definuje tri základné funkcie poplatku, a to:
(i) funkciu príjmovú – t. j. poplatok by mal byť zavedený a vyberaný obcou všade tam, kde je
predpoklad pre stavebný rozvoj príslušného územia tej-ktorej obce. Poplatok tak má obci
zabezpečiť zdroje na výstavbu infraštruktúry súvisiacej s rozvojom;
(ii) funkciu rozvojovú – t. j. ak v dôsledku stavebného rozvoja územia obce vznikne potreba
budovania napr. technickej a sociálnej infraštruktúry, miestny poplatok bude slúžiť ako jeden
zo zdrojov na vybudovanie takejto infraštruktúry; a
(iii) funkciu protikorupčnú – t. j. zavedením poplatku majú byť stanovené jasné pravidlá, z ktorých
bude môcť stavebník predpokladať časť svojich nákladov, a teda takýmto poplatkom
vyberaným zo strany obce by mala byť limitovaná dohoda zúčastnených strán na rôznych
plneniach, častokrát ani nesúvisiacich s výstavbou v danej obci.28
3

Prvé vyhlásené znenie zákona sa skladalo z 13 paragrafov, ktorými boli zadefinované
pravidlá zavedenia poplatku, bol vymedzený predmet poplatku, vznik poplatkovej povinnosti, osoba
poplatníka, sadzba poplatku, určenie poplatku, vyrubenie, splatnosť a platenie poplatku, vrátenie
poplatku, použitie výnosu a správa poplatku.
21

ZHAO, Z., IACONO, M., LARI, A, LEVINSON, D.: Value capture for transportation finance, s. 440.
MEDDA, F.: Land value capture finance for transport accessibility: a review, s. 157.
23 Pre prehľadnosť pozri MEDDA, F.: Land value capture finance for transport accessibility: a review,
s. 158, ZHAO, Z. J., DAS, K. V., LARSON, K.: Joint development as a value capture strategy for public
transit finance, s 440.
24 Tamtiež.
25
Zákon bol publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 31. decembra
2015 s účinnosťou od 1. novembra 2016.
26 Prílohou tohto článku je finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách za obce
a rozpočtové organizácie v ich pôsobnosti k 31.12.2019, ktorá sa nachádza v závere tohto článku.
27 Dôvodová správa, všeobecná časť, k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora
Chomu a Richarda Rašiho na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
28 Tamtiež.
22
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K dnešnému dňu bol zákon novelizovaný dvakrát, a to zákonom č. 375/2016 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých
zákonov29 a zákonom 379/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom
poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.30
Vymedzenie predmetu poplatku zákonom je stanovené tak pozitívne, ako aj negatívne.31 Ak
sa obec rozhodne na svojom území zaviesť poplatok, ten sa potom vzťahuje na pozemnú stavbu
uvedenú v:
(i)
právoplatnom stavebnom povolení,
(ii)
oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe,
(iii)
právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, alebo
(iv)
právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení.
Avšak na to, aby sa stala stavba predmetom poplatku, musí jej realizáciou dôjsť k vzniku novej
alebo ďalšej podlahovej plochy v nadzemnej časti stavby. Zároveň za súčasného odstránenia stavby
je možné podlahovú plochu nadzemnej časti pôvodnej stavby odpočítať vo vzťahu k novej výstavbe
iba za predpokladu, že nadväzujúce stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť najneskôr do
štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti príslušného rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje
alebo povoľuje odstránenie predmetnej stavby. Pokiaľ ide o stavby, ktoré nie sú predmetom poplatku,
tie sú exaktným spôsobom špecifikované v § 3 ods. 3 zákona. V prípade poľnohospodárskych stavieb
vymedzených v § 3 ods. 3 písm. d) až f) zákona je potrebné dodať, že takéto stavby nie sú predmetom
poplatku iba vo vzťahu k jednému stavebníkovi v jednom katastrálnom území.32
Vznik poplatkovej povinnosti je viazaný na okamih právoplatnosti stavebného povolenia,
rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutia o dodatočnom povolení
stavby alebo na deň doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Následne po vzniku
poplatkovej povinnosti môže obec vyzvať poplatníka na podanie oznámenia ohľadom výmery
podlahovej plochy nadzemnej časti výstavby, pričom informáciu tohto typu potvrdzuje aj projektant
stavby. Ak poplatník na výzvu obce nereaguje, obec je povinná ho opätovne vyzvať, aby tak urobil
v primeranej lehote. V prípade, že poplatník neoznámi obci výmeru podlahovej plochy nadzemnej
časti výstavby ani v dodatočne stanovenej primeranej lehote, obec pomocou pomôcok zistí základ
poplatku a určí jeho výšku.33 Pokiaľ ide o samotné pomôcky, tie sú demonštratívnym spôsobom
uvedené v § 48 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok) – môže ísť najmä
o listiny, výpisy z verejných zoznamov, znalecké posudky alebo vyjadrenia štátnych orgánov či obcí,
pričom je obec povinná o použití pomôcok vyhotoviť príslušný protokol.34 Máme za to, že moment
vzniku poplatkovej povinnosti predstavuje základný pilier zákona, pričom na tomto mieste je preto
žiaduce poukázať na určité nedostatky spracovania tohto inštitútu, keďže príslušné ustanovenia
zákona neriešia niektoré dôležité otázky, ako napr.: (i) lehota, v rámci ktorej je projektant stavby
povinný potvrdiť výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti výstavby; (ii) zodpovednosť projektanta
stavby za pochybenie pri potvrdzovaní konkrétnej výmery; (iii) zodpovednosť poplatníka, ak
nereaguje na výzvu obce ohľadom poskytnutia oznámenia ohľadom konkrétnej výmery.
Zákon definuje poplatníka ako fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je ako stavebník uvedená
v príslušnom stavebnom povolení, rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu
k ohlásenej stavbe. Na zmenu osobu poplatníka nemá dokonca vplyv ani postúpenie práv alebo
Bližšie pozri Zákon č. 375/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom
poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30 Bližšie pozri zákon č. 379/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom
poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.
31 Bližšie pozri aj Metodický pokyn k predmetu poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona č. 447/2015 Z. z.
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016
Z. z., ktorý vydalo Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor daňovej metodiky za účelom
jednotnej aplikácie zákona pri posudzovaní, ktoré stavby sú a ktoré nie sú predmetom poplatku.
32 § 3 ods. zákona
33 § 4 zákona
34 Bližšie pozri § 48 ods. 3 a nasl. a § 49 daňového poriadku.
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povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a projektovej dokumentácií. Na tomto
mieste je žiaduce uviesť, že zákon pamätá aj na to, že stavebníkom môže byť aj obec, samosprávny
kraj alebo štát, ktoré sa v zmysle uvedeného zákona za poplatníka nepovažujú, ak uskutočňujú stavbu
na svojom území.35 V tomto kontexte možno poukázať aj na istú legislatívnu-technickú chybu, keďže
pri vymedzení osoby poplatníka zákon operuje okrem iného aj so stavebným povolením, pričom však
iba na tento typ rozhodnutia nie je naviazaná požiadavka právoplatnosti, čo s ohľadom na ostatné
ustanovenia zákona ako aj príslušnú dôvodovú správu nemá logické opodstatnenie.
Základ poplatku je vymedzený ako výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej
stavby v m2, pod ktorou je potrebné rozumieť súčet výmery všetkých miestností nachádzajúcich sa
v nadzemných podlažiach príslušnej stavby, a ktorá je predmetom poplatku.36 Zákon na tomto mieste
bližšie definuje aj to, čo je potrebné rozumieť pod pojmom miestnosť či pojmom podlahová plocha
nadzemnej časti realizovanej stavby, pričom tak pozitívne, ako aj negatívne stanovuje, čo sa
do výmery podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby na účely základu
poplatku započítava alebo nie. V neposlednom rade je žiaduce uviesť, že ak sa predmet
poplatku realizuje v dvoch, prípadne viacerých katastrálnych územiach patriacim dvom, prípadne
viacerým obciam, tak v tomto prípade bude poplatok vyrubený každou obcou samostatne, pričom
základ poplatku je v každej obci determinovaný podielom zastavanej plochy stavby (na úrovni prvého
nadzemného podlažia) zasahujúcej do katastrálneho územia príslušnej obce k celkovej zastavanej
ploche stavby vynásobeným celkovou výmerou podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej
stavby.37
Sadzba poplatku je zákonom stanovená v rozmedzí 3 až 35 eur, a to za každý, aj začatý
m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.38 Samotné ustanovenia sadzby, prípadne jej zmena
sú viazané na VZN obce, pričom tak možno urobiť iba k 1. januáru kalendárneho roka. Zákon
umožňuje obci, aby ustanovila rôzne sadzby poplatku, a to dvojakým spôsobom, na jednej strane v
závislosti od katastrálneho územia či časti obce39 a na strane druhej podľa druhu stavby, pričom obec
je povinná mať vymedzenú sadzbu poplatku pre všetky z nasledovne uvedených druhov stavieb:
(i)
stavba na bývanie;
(ii)
stavba na pôdohospodársku produkciu, skleník, stavba pre vodné hospodárstvo, stavba
využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavby na vlastnú
administratívu;
(iii)
priemyselná stavba a stavba využívaná na skladovanie vrátanie stavby na vlastnú
administratívu;
(iv)
stavba na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavba využívaná na skladovanie
a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou;
(v)
ostatné stavby.40
§ 5 zákona
Bližšie pozri aj Metodický pokyn k základu poplatku podľa § 6, k výpočtu poplatku podľa § 8 a k
výpočtu poplatku v nadväznosti na § 4 ods. 3 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z., ktorý vydalo Finančné
riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor daňovej metodiky za účelom jednotnej aplikácie zákona
príslušných ustanovení pri preskúmavaní rozhodnutí obcí v rámci opravných prostriedkov ako aj pri
poskytovaní informácií daňovým subjektom.
37 § 6 zákona.
38 Bližšie pozri aj Metodický pokyn k sadzbe poplatku za rozvoj podľa § 7 zákona č. 447/2015 Z. z. o
miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorý vydalo Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor daňovej metodiky za účelom jednotnej
aplikácie zákona najmä pri preskúmavaní rozhodnutí obcí v rámci opravných prostriedkov Finančným
riaditeľstvom SR, ako aj pri poskytovaní informácií daňovým subjektom a obciam.
39 Odkaz 1) v zákone odkazuje na § 17a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, pričom
jednotlivou časťou obce sa rozumie územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov
dane z nehnuteľností danej obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení. Jednotlivú
časť obce môže tvoriť ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov.
40 § 7 zákona.
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Tu je možné si položiť otázku, čo všetko je možné subsumovať pod pojem “ostatné stavby”,
resp. prečo v zákone nie je riešená sociálna rovina týkajúca sa bytovej otázky, na ktorú by bolo
možné, resp. nutné aplikovať poplatok. Na druhú stranu flexibilita úpravy odlišných sadzieb v rôznych
častiach obce umožňuje mestám a obciam realizovať aktívnu svoju politiku rozvoja územia, najmä
v kombinácii s územným plánovaním. Mestá uprednostňujúce rozvoj v určitej oblasti môžu upraviť
vhodne územný plán (regulovať maximálne objemy výstavby) a k tomu motivačne upraviť výšku
poplatku.41 Vzhľadom k zjavným limitom definície „jednotlivej časti obce“ však možno navrhnúť
aj umožniť obciam a mestám hlbšie členenie druhov stavieb tak, aby sa pri nastavovaní sadzby
poplatku zohľadnili parametre, ktoré možno vzhľadom k „hrubej“ mierke jednotlivých častí obce
dosiahnuť len ťažko. Špecificky zaujímavým parametrom pre nastavovanie sadzby môže byť
napríklad hustota či environmentálne citlivá forma zástavby, kedy môžu mať obce a mestá motiváciu
poskytnúť nižšie sadzby pri hustejšej zástavbe, vzhľadom k úsporám z rozsahu, no tiež
z dôvodu insentivizovania ekologickejšej formy bývania či výstavby všeobecne.
Výška poplatku je definovaná ako súčin základu poplatku zníženého o 60 m2 a sadzby
poplatku platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti, pričom vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje na
eurocenty nadol. V prípade, ak je predmetom poplatku stavba realizovaná v dvoch alebo viacerých
katastrálnych územiach patriacim dvom alebo viacerým obciam, zníženie základu poplatku je
determinované podielom zastavanej plochy stavby nachádzajúcej sa v jej katastrálnom území na
úrovni prvého nadzemného podlažia vo vzťahu k celkovej zastavanej ploche stavby vynásobeným
celkovou výmerou podlahovej plochy nadzemnej časti výstavby. Zákon počíta aj s rôznymi typmi
stavieb a sadzbami, kedy základ poplatku je znížený o 60 m2 z tej podlahovej plochy, ktorá má
najväčší podiel na celkovej ploche stavby. Takýto poplatok sa následne vypočítavá ako súčet
pomerných častí poplatku jednotlivých typov stavieb, pričom pomerná časť poplatku je vypočítavaná
ako súčin sadzby poplatku a príslušnej podlahovej plochy.42
Obec vyrubuje poplatok rozhodnutím v osobitnom poplatkovom konaní podľa ustanovení
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len “DP”), pričom takto vyrubený poplatok je splatný do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti príslušného rozhodnutia obce.43
Výnos poplatku predstavuje príjem rozpočtu obce – zákon obsahuje splnomocňujúce
ustanovenie, na základe ktorého v Bratislave a Košiciach je prerozdelenie výnosu z poplatku medzi
mesto a jednotlivé mestské časti určené štatútom toho-ktorého mesta. Zákonná úprava nastavila
prevažne účelové využitie výnosu z poplatku, a to s ohľadom na úhradu kapitálových výdavkov
súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu, pričom do týchto výdavkov je potrebné zahrnúť aj
náklady na vysporiadanie pozemku danej stavby, konkrétne ide o stavbu na nasledovný účel:
(i)
zariadenie starostlivosti o deti;
(ii)
poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb;
(iii)
sociálne bývanie;
(iv)
školské zariadenie a zariadenie slúžiace na praktické vyučovanie;
(v)
zdravotnícke zariadenie;
(vi)
verejne prístupný park, úprava verejnej zelene;
(vii)
miestna komunikácia, parkovacie plochy, verejné osvetlenie a technická infraštruktúra;
alebo
(viii)
opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej
nepriaznivé dôsledky.
Primárne by mala obec výnos z poplatku použiť v katastrálnom území alebo v jej jednotlivej
časti, v rámci ktorej sa nachádza stavba podliehajúca poplatkovej povinnosti, za ktorú poplatok obec
vybrala. Avšak v zmysle zákonnej úpravy môže obec VZN stanoviť, že celý výnos z poplatku,
prípadne presne určená percentuálna časť z neho bude použitá v inom katastrálnom území alebo
v inej jednotlivej časti obce. V neposlednom rade je potrebné poukázať na to, že obec je povinná
Je však potrebné uviesť, že „motivačná“ sadzba môže naopak viesť k nedostatku prostriedkov na
financovanie príslušných vyvolaných investícií.
42 § 8 zákona.
43 § 9 zákona.
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VZN najmenej raz ročne určiť spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za
rozvoj a jeho použití.44
Správu poplatku vykonáva obec, v Bratislave a v Košiciach sú to mestské časti, pričom na
správu poplatku sa vzťahuje DP. Zákon jasne stanovuje, že výkonom správy poplatku nie je možné
poveriť iné právnické osoby alebo fyzické osoby.45
ZÁVER
Poplatok je účelovo viazaný na výdavky v kompetencii obcí a miest. Investičný dlh je
v slovenských mestách zjavný a so silnejúcou potrebou financovať modrozelené opatrenia pre
adaptáciu na klimatické zmeny bude potrebné zefektívniť čerpanie samotného poplatku. V zahraničí
sa často využívajú rôzne sadzby poplatkov či možnosti započítania výdavkov poplatku v prípade, ak
poplatník (stavebník) uskutoční vybrané typy investícií sám.46 Práve povinnosť realizovať všetky
vyvolané investície do infraštruktúry obcou, zvlášť malou s nízkymi personálnymi a riadiacimi
kapacitami, predstavuje pomyselné hrdlo fľaše, ktoré spomaľuje čerpanie a výstavbu tejto
infraštruktúry. Riešením by mohli byť dohody s poplatníkmi (stavebníkmi), na základe ktorých by došlo
k započítaniu poplatkov voči investícii do verejnej infraštruktúry zrealizovanej stavebníkmi. Takéto
dohody sa uskutočňujú aj v zahraničí a zaiste sú realizovateľné aj v kontexte Slovenskej republiky,
hoci jedným z problémov môže byť korektné nacenenie investície tak, aby neutrpel verejný
záujem. Z toho vyplýva, že nákup stavebných prác za verejné prostriedky, ktorými sú výnosy z
poplatku, je potrebné uskutočniť v súlade s pravidlami verejného obstarávania. Flexibilita pre obce
a mestá uskutočňovať takéto dohody by si vyžadovala zmestiť sa do limitov, ktoré zákon č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje alebo zaviesť do zákona o verejnom obstarávaní
špecifickú výnimku, ktorá by takéto dohody umožnila.
V zmysle zákona o verejnom obstarávaní je zákazka definovaná okrem iného ako odplatná
zmluva, ktorá je uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a jedným alebo viacerými úspešnými
uchádzačmi, ktorej predmetom je dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných
prác. Zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú v tomto kontexte najrelevantnejšie, je
vymedzená nasledovne:
(i) uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie
a uskutočnenie prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 slovníka
obstarávania;
(ii) uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby;
alebo
(iii) uskutočnenie stavby akýmkoľvek spôsobom podľa požiadaviek, ktoré určil verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý má rozhodujúci vplyv na druh stavby alebo projekt
stavby.47
4

Zákon o verejnom obstarávaní špecifikuje finančné limity v § 5, pričom zákazku v závislosti od
jej predpokladanej hodnoty rozdeľuje na nadlimitnú, podlimitnú a s nízkou hodnotou. Nadlimitná
zákazka je vymedzená ako zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako
finančný limit ustanovený vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“).48 Podlimitnou
civilnou zákazkou sa rozumie zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná
hodnota je nižšia ako finančný limit nadlimitnej zákazky (5,35 milióna eur) a súčasne je rovnaká alebo
§ 11 zákona.
§ 12 zákona.
46 Napríklad vyššia sadzba poplatku pri redšom zastavovaní a pod. Pozri napr. MERK, O.,
SAUSSIER, S., STAROPOLI, C., SLACK, E., KIM, J-H (2012): Financing Green Urban Infrastructure,
OECD
Regional
Development
Working
Papers
2012/10,
OECD
Publishing;
http://dc.doi.org/10.1787/5k92p0c6j6r0-en, s. 22.
47 § 3 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.
48 V tomto kontexte sú nadlimitné zákazky na stavebné práce vzhľadom k typickej výške jednotlivo
vyrubeného poplatku za rozvoj menej relevantné. V zmysle § 1 písm. g) vyhlášky ÚVO č. 428/2019
Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú
koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov, ide o zákazku vo výške minimálne 5,35 milióna eur.
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vyššia ako 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.49 Ďalej civilná zákazka
s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je aj zákazka na uskutočnenie stavebných
prác, pričom jej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podlimitnej civilnej zákazky
(180 000 eur) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur počas kalendárneho roka alebo platnosti
zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.50 Zároveň je potrebné
dodať, že obce a mestá sú povinné postupovať v súlade s pravidlami zákona o verejnom obstarávaní
za predpokladu, že jeho aplikácia pri jednotlivých zákazkách nie je vylúčená ustanovením
o pôsobnosti tohto zákona.51
V prípade podlimitných zákaziek na stavebné práce (180 000-5,35 milióna eur) sa uplatní
postup podľa § 108 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní, ktorý v zásade ukladá verejnému
obstarávateľovi povinnosť súťažiť dodávateľov uverejnením výzvy na predkladanie ponúk, pričom
zároveň nie je k dispozícii prípadná vhodná výnimka viesť priame rokovacie konanie s poplatníkom
v zmysle § 115 zákona o verejnom obstarávaní. Z tohto dôvodu by navrhovaná výnimka v zákone
o verejnom obstarávaní mohla umožniť verejnému obstarávateľovi viesť priame rokovacie konanie
s poplatníkom za účelom zadania zákazky na stavebné práce vo výške vyrubeného poplatku. Pri
zákazkách na stavebné práce s nízkou hodnotou sa využije postup v zmysle § 117 zákona o verejnom
obstarávaní, ktorý umožňuje jednoduchšie zadanie zákazky a poskytuje dokonca možnosti pre
verejných obstarávateľov experimentovať s developermi pri výstavbe už v súčasnosti.
Využitie stavebníkov – poplatníkov – na akcelerovanie výstavby obecnej infraštruktúry
možno dosiahnuť pri veľkých projektoch dohodami so stavebníkmi, v ktorých obec určí popis
a kritériá pre nový prvok verejnej infraštruktúry, ktorý stavebník postaví a prevedie do vlastníctva
obce. Pochopiteľne verejné obstarávanie nie je nástrojom samoúčelným, ale slúži na overenie trhovej
ceny za tovary a služby nakupované za verejné prostriedky, preto akákoľvek výnimka zo základným
pravidiel verejného obstarávania musí byť odôvodnená. Zároveň musí verejný obstarávateľ
postupovať hospodárne v zmysle všeobecných princípov verejného obstarávania. V danom prípade
tým, že možno predpokladať, že môže byť v záujme developera kvalitne vyhotoviť potrebnú
infraštruktúru v blízkosti svojho projektu, pričom pri týchto relatívne nízkych hodnotách zákaziek je
potenciál úspor na základe súťaže relatívne nízky. Aby sa minimalizovali riziká neekonomického
správania, je potrebné objektivizovať „započítateľné“ ceny výstavby danej infraštruktúry – napríklad
pomocou cenníka základných (štandardných) stavebných prác vytvoreného obcami a mestami,
prípadne metodickým usmernením ústredného orgánu štátnej správy (za podmienky úpravy
zákonov).
Pri menších projektoch individuálnych vlastníkov (rodinné domy) si zas možno predstaviť
kombináciu dohôd s rôznymi drobnými schémami podpory zo strany obcí pre budovanie menších
environmentálne priaznivých či klima-adaptačných opatrení (dotácie na zelené strechy, zadržiavanie
dažďovej vody a pod.). Priamym započítaním drobných poplatkov oproti podobne veľkým dotáciám
by odľahčilo administratívu a eventuálne posilnilo realizáciu aj týchto menších, no dôležitých opatrení.
Takýto nástroj by však vyžadoval špecifickú úpravu rozpočtových pravidiel územnej samosprávy.
Zhao a kol. zhotovili prehľadný matrix hodnotiacich kritérií jednotlivých nástrojov, ktoré
využijeme pre hodnotenie slovenského miestneho poplatku za rozvoj.52 Autori si vybrali nasledovné
§ 5 ods. (3) písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
Pokiaľ ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, takou je v zmysle § 5 (5) zákona
o verejnom obstarávaní potrebné rozumieť zákazku zadávanú verejným obstarávateľom, ktorej
predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit nadlimitnej zákazky a súčasne rovnaká alebo
vyššia ako (i) 260 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby; (ii)
800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. V neposlednom rade je nutné
vymedziť i koncesiu, ktorá môže byť buď nadlimitná alebo podlimitná, a to v závislosti od jej
predpokladanej hodnoty. Nadlimitnou koncesiou rozumieme takú, ktorej predpokladaná hodnota sa
rovná alebo je vyššia ako finančný limit determinovaný vyhláškou ÚVO, pričom podlimitnou
koncesiou je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia
ako finančný limit nadlimitnej koncesie. Pozri § 5 zákona o verejnom obstarávaní.
51 Bližšie pozri § 1 zákona o verejnom obstarávaní.
52 ZHAO, Z. J., DAS, K. V., LARSON, K.: Joint development as a value capture strategy for public
transit finance, s 444.
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hodnotiace kritériá: (i) účinnosť; (ii) rovnosť; (iii) udržateľnosť; (iv) uskutočniteľnosť (zavediteľnosť).
Z pohľadu (účinnosti a podpory ekonomického rastu Zhao a kol. považovali developerské poplatky za
relatívne účinné a ekonomický rast nenarúšajúce. Poplatok prináša aj výhody pre platiteľa, ak je
poplatok obcami a mestami využívaný, čo však dosiaľ možno označiť za slabinu slovenského poplatku
za rozvoj – je stále relatívne málo využívaný na úhrady investícií. Zároveň je však poplatok cyklický
a naviazaný
na
ekonomický
rast v realitnom
segmente, pretože je
priamo
úmerný
množstvu developovaného územia, čo z hľadiska verejných financií má svoje špecifiká. Vzhľadom na
to, že je poplatok vyberaný od developerov a nie od všeobecnej verejnosti, je politicky uskutočniteľný
po (zavediteľný). Zároveň je jeho výber relatívne nenáročný.
V nadväznosti na doteraz uvedené je možné konštatovať, že inštitút poplatku má svoje
opodstatnenie v slovenskom právnom poriadku. Avšak s ohľadom na nami identifikované nedostatky
si dovoľujeme vysloviť záver, že existujúca právna úprava poplatku si vyžaduje istú korekciu, resp.
koncepčné prepracovanie. Máme za to, že je potrebné (i) nastaviť jasné pravidlá vzniku poplatkovej
povinnosti,
práv
a
povinností
zainteresovaných
subjektov, ako aj sankčného
mechanizmu; (ii) zefektívniť procesy týkajúce sa výberu poplatku, jeho formy a použitia výnosu z
neho s ohľadom na potreby tej-ktorej obce, a to aj s prepojením na iné právne predpisy
a otázku najmä sociálnu a klimatickú; (iii) zjednotiť používanie legislatívnej techniky, resp. znenia
príslušných ustanovení, pokiaľ sa týkajú rovnakých subjektov; (iv) sústrediť existujúce pojmy
používané v zákone súvisiace s poplatkom a jeho aplikáciou v samostatnom paragrafe a sprehľadniť
tak právnu úpravu poplatku, prípadne na účely poplatku vymedziť aj pojmy nové (napr. vyvolané
investície alebo vyvolané úpravy) a v neposlednom rade je nevyhnutné (v) zhodnotiť potrebu
existencie samostatného právneho predpisu upravujúceho poplatok, a teda či by z hľadiska
komplexnosti právnej úpravy nebolo vhodnejšie jeho rozpracovanie v právnom predpise, ktorý by na
jednom mieste upravoval všetky miestne poplatky.
Príloha: finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách za obce
a rozpočtové organizácie v ich pôsobnosti k 31.12.2019, ktorá sa nachádza v závere tohto
článku (zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky)

Názov obce

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Očakávaná
skutočnosť

Skutočnosť
k 31.12.2019

10 992 708,00

12 831 835,49

346 088,25

14 416 124,09

Bratislava - Staré Mesto
Bratislava - Vrakuňa

215 000,00

215 000,00

0,00

683 329,69

180 000,00

114 023,00

0,00

154 635,92

1 219 000,00

1 219 000,00

0,00

717 057,69

131 400,00

131 400,00

0,00

156 770,62

70 000,00

45 000,00

0,00

29 248,96

Bratislava - Devínska Nová Ves

450 000,00

450 000,00

0,00

297 614,24

Bratislava - Dúbravka

900 000,00

900 000,00

0,00

321 677,00

50 000,00

50 000,00

0,00

24 803,20

Bratislava - Lamač

300 000,00

100 000,00

0,00

17 530,00

Bratislava - Záhorská Bystrica

520 000,00

590 288,00

0,00

531 120,46

Bratislava - Čunovo

0,00

0,00

0,00

34 533,80

Bratislava - Jarovce

247 016,00

200 000,00

0,00

198 130,00

Bratislava - Petržalka

0,00

0,00

0,00

195 707,40

Bratislava - Rusovce

52 700,00

52 700,00

0,00

37 081,54

0,00

76 850,00

0,00

76 850,00

Bratislava - Nové Mesto
Bratislava - Rača
Bratislava - Vajnory

Bratislava - Karlova Ves

Kostolište
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Malacky

400 000,00

450 000,00

0,00

490 534,25

Malé Leváre

24 630,00

17 170,00

0,00

24 504,15

Marianka

10 000,00

48 000,00

48 000,00

41 486,10

Stupava

220 000,00

170 000,00

0,00

200 487,74

40 000,00

40 000,00

0,00

23 920,50

Zohor
Jablonec

0,00

811,40

0,00

811,40

Modra

120 000,00

120 000,00

30 000,00

40 975,56

Pezinok

180 000,00

247 265,00

90 000,00

247 265,45

Slovenský Grob

140 000,00

140 000,00

0,00

229 964,00

7 000,00

10 000,00

0,00

7 433,80

250 000,00

250 000,00

0,00

196 407,15

10 000,00

70 000,00

0,00

71 665,20

100 000,00

100 000,00

0,00

107 131,32

Vinosady
Bernolákovo
Boldog
Chorvátsky Grob
Dunajská Lužná

0,00

180 000,00

0,00

279 220,00

Hamuliakovo

226 550,00

226 550,00

0,00

107 915,56

Hrubá Borša

60 000,00

60 000,00

0,00

64 283,13

Hrubý Šúr

5 000,00

10 000,00

0,00

10 640,90

Hurbanova Ves

5 000,00

3 000,00

0,00

2 137,10

710 680,00

757 694,00

0,00

757 602,16

0,00

0,00

0,00

100 602,10

Kostolná pri Dunaji

45 000,00

81 713,00

0,00

86 036,90

Kráľová pri Senci

12 000,00

12 000,00

6 900,00

9 027,80

Malinovo

10 000,00

101 780,00

105 600,00

105 600,00

Miloslavov

500 000,00

500 000,00

0,00

615 841,40

90 000,00

90 000,00

0,00

359 254,03

100 000,00

100 000,00

0,00

181 255,86

10 000,00

20 000,00

0,00

22 239,70

Rovinka

400 000,00

550 000,00

0,00

643 792,10

Senec

300 000,00

100 000,00

0,00

50 170,00

Veľký Biel

0,00

9 586,30

0,00

9 796,30

Zálesie

0,00

8 500,00

0,00

22 793,00

500 000,00

500 000,00

0,00

2 122 550,95

30 600,00

30 600,00

0,00

0,00

Bellova Ves

2 500,00

1 530,00

0,00

0,00

Hubice

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

91 000,00

0,00

104 221,86

25 000,00

45 000,00

0,00

45 887,00

Ivanka pri Dunaji
Kalinkovo

Most pri Bratislave
Nová Dedinka
Reca

Bratislava hl.mesto
Báč

Hviezdoslavov
Kvetoslavov
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Macov

5 000,00

12 000,00

0,00

8 890,50

Mierovo

0,00

1 083,00

0,00

1 096,20

Oľdza

0,00

2 000,00

0,00

5 127,50

130 000,00

120 000,00

37 334,25

82 665,75

14 900,00

2 460,00

0,00

2 460,00

2 000,00

2 000,00

0,00

964,12

0,00

8 860,00

0,00

8 860,00

10 000,00

10 000,00

0,00

20 793,00

5 000,00

5 000,00

0,00

4 806,66

892 282,00

1 070 278,00

0,00

1 085 078,00

Leopoldov

1 000,00

1 000,00

0,00

10 889,70

Ratkovce

10 000,00

10 000,00

2 000,00

2 100,60

0,00

0,00

0,00

1 160,00

23 450,00

32 524,15

0,00

32 524,15

2 000,00

1 000,00

0,00

1 136,85

100 000,00

29 772,00

0,00

95 002,00

Bohdanovce nad Trnavou

10 000,00

10 000,00

0,00

6 491,50

Cífer

20 000,00

45 000,00

0,00

43 383,80

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

Šelpice

0,00

92 775,84

0,00

92 775,84

Trnava

500 000,00

500 000,00

0,00

356 444,24

Šamorín
Štvrtok na Ostrove
Trnávka
Veľké Dvorníky
Vojka nad Dunajom
Košúty
Hlohovec

Banka
Moravany nad Váhom
Sokolovce
Skalica

Jaslovské Bohunice

Pruské

2 500,00

10 742,55

0,00

10 742,55

27 180,00

9 880,00

0,00

10 381,67

Štvrtok

2 000,00

2 000,00

998,00

998,00

Zamarovce

8 000,00

11 715,00

0,00

10 719,62

Hosťová

2 000,00

2 000,00

1 850,00

1 828,00

Kolíňany

0,00

3 600,00

0,00

3 594,00

Malý Lapáš

15 000,00

29 688,10

0,00

29 706,30

Poľný Kesov

2 600,00

3 600,00

0,00

3 109,90

Mníchova Lehota

Štefanovičová

0,00

2 600,00

0,00

2 600,00

Štitáre

20 000,00

20 000,00

0,00

19 109,70

Žitavce

0,00

315,00

0,00

315,00

900,00

900,00

0,00

310,00

30 000,00

13 255,00

0,00

13 255,00

0,00

0,00

0,00

1 559,76

Sedliacka Dubová

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

Snežnica

1 000,00

1 005,00

0,00

1 005,00

Kamanová
Krásno nad Kysucou
Horná Lehota
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Ižipovce

0,00

2 329,00

0,00

2 329,25

Liptovská Anna

0,00

2 771,00

0,00

2 771,10

Liptovský Ondrej

0,00

5 557,00

0,00

5 556,86

Pavčina Lehota

0,00

15 580,00

0,00

15 567,00

Veterná Poruba

0,00

145,00

0,00

145,00

Bystrička

5 050,00

5 421,55

0,00

5 421,55

Diaková

6 000,00

6 862,60

0,00

6 862,60

Dolný Kalník

0,00

3 485,00

0,00

3 485,20

Slovany

0,00

3 300,00

3 000,00

3 415,00

Žabokreky

0,00

1 457,00

0,00

1 457,00

Bešeňová

100 000,00

100 000,00

0,00

176 058,89

25 000,00

6 146,00

0,00

5 524,61

0,00

1 083 526,50

0,00

1 083 526,50

Liptovská Štiavnica
Gbeľany
Horný Hričov

0,00

37 012,50

0,00

37 012,50

Rajecké Teplice

200,00

6 018,00

0,00

5 904,81

Strečno

500,00

500,00

500,00

612,00

Kordíky

0,00

985,00

0,00

984,06

Vlkanová

0,00

61 609,00

0,00

61 609,40

50 000,00

21 721,00

19 906,00

21 721,00

Jarabá

1 170,00

1 170,00

0,00

1 766,50

Mýto pod Ďumbierom

5 000,00

7 000,00

0,00

7 190,87

Horná Lehota

Budča

0,00

0,00

0,00

1 390,00

6 000,00

7 900,00

0,00

7 680,00

0,00

200,00

0,00

16 247,50

4 000,00

4 000,00

0,00

1 540,00

Turová

100,00

1 344,00

0,00

891,00

Ľubica

0,00

0,00

0,00

7 580,00

3 000,00

3 000,00

0,00

5 108,30

Vysoké Tatry

50 000,00

60 481,00

0,00

85 005,80

Nová Kelča

5 000,00

0,00

0,00

0,00

Malá Ida

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

Nižný Klátov

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

Rozhanovce

1 000,00

1 000,00

0,00

2 851,89

Šemša

5 000,00

8 000,00

0,00

7 478,00

300,00

300,00

0,00

0,00

Hronská Breznica
Kováčová
Ostrá Lúka

Gánovce

Malá Tŕňa
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JEDNOTNÁ DIGITÁLNA BRÁNA A DANE1
Martin Daňko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor vo svojom článku krížovou analýzou abstrahuje prínos zriadenia Jednotnej digitálnej
brány z pohľadu daňových povinností. Zameriava sa na skúmanie funkcionalít Jednotnej digitálnej
brány pri cezhraničných povinnostiach v rámci právneho priestoru EÚ.
Abstract: In his article, the author abstractes the cross-analysis of the benefits of establishing a Single
Digital Gateway in terms of tax obligations. It focuses on exploring the functionality of the Single Digital
Gateway for cross-border obligations within the EU legal area.
Key words:, Single Digital Gateway, Taxes, Tax duty, Information and Communication Technologies,
Kľúčové slová: Jednotná digitálna brána, dane, daňová povinnosť, cezhraničná daňová povinnosť,
Informačné a komunikačné technológie,

1

ÚVOD

Rýchla a spoľahlivá komunikácia medzi orgánom verejnej moci a povinným subjektom
prispieva k efektívnemu fungovaniu nie len verejnej správy, ale aj štátu a spoločnosti v nej žijúcej.
Tento pomerne všeobecný úsudok, predstavuje tvrdenie založené na notorietách bežného sveta. Bez
sociologických výskumov je zrejmé, že rýchlosť prenosu informácií môže byť užitočná, pokiaľ
dokážeme túto užitočnosť využiť a nedochádza k jej zneužitiu. Štát prostredníctvom sústavy svojich
orgánov a inštitúcií má záujem, aby sa v prípade daňových povinností oficiálne informácie orgánov
verejnej moci dostali k adresátovi čo najrýchlejšie a samozrejme v nezmenenom, tzv. autentickom
obsahu. Následné plnenie povinností daňových subjektov je zabezpečené sústavou právnych noriem,
ktoré zabezpečujú efektívne splnenie daňovej povinnosti. Preto si dovoľujem formulovať záver, že pri
daňovej správe je rýchla a bezpečná komunikácia orgánu verejnej moci s povinným subjektom
dôležitá, pričom táto dôležitosť má nadnesene povedané štátny záujem.
Elektronické komunikačné prostriedky tvoria základný predpoklad pre elektronický výkon
verejnej moci a spolu s fungujúcou infraštruktúrou, ktorej súčasťou sú technické, organizačné
a personálne prvky, môžeme hovoriť už o fungujúcom systéme.2 Takýto fungujúci systém
elektronického výkonu správy daní, bez ohľadu na hodnotenie kvality jeho fungovania, je na
vnútroštátnej úrovni v systéme správe daní už niekoľko rokov.3 Keď hovoríme o elektronickom výkone
Príspevok bol spracovaný v rámci projektu APVV-16-0499 „Zabezpečenie efektívneho výberu daní
v kontexte informatizácie“
2
Bližšie pozri: RALBOVSKÁ SOPÚCHOVÁ, S.: Information systems as essential prerequisites for
electronization of public administration in the Slovak Republic. In: CER Comparative European
research 2017, iss. 2. - London : Sciemcee publishing, 2017 s. 121-124 a tiež ANDRAŠKO, J.:
Theoretical aspects of public administration electronic services. In: Bratislava law review. - Roč. 1, č.
2 (2017), s. 119-128
3 Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. z.) povinnosť doručovať
podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. finančnej správe od
1.1.2014 má:
1
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moci je nevyhnutné položiť si otázku, čo je možné z množiny úkonov realizovať elektronicky. Aj
elektronický svet ma svoje limity a nie je možné predpokladať, že všetky úkony bude možné vykonať
elektronicky, no základným predpokladom pri správe daní je vytvoriť systém spoľahlivého
elektronického doručovania. Už prijatím zákona č. 563/2009 Z. z (v jeho vyhlásenom znení) bola
poskytnutá daňovým subjektom možnosť urobiť podanie elektronickými prostriedkami. Pričom
elektronické doručovanie predstavovalo len jednu z viacerých funkcionalít, ktoré mohol daňový
subjekt prostredníctvom elektronickej služby upravenej v § 33 zákona č. 563/2009 Z. z. vo
vyhlásenom znení vykonať4.

2

JEDNOTNÁ DIGITÁLNA BRÁNA

V ďalšom skúmaní prepojenia dvoch termínov, ktoré tvoria názov tohto článku je potrebné
nájsť prepojenie medzi správou daní a možnosťami, ktoré Jednotná digitálna brána (ďalej aj ako
„JDB”) v tejto oblasti práva ponúka. Terminologická presnosť je dôvodom, prečo je potrebné najprv
čitateľovi ozrejmiť používanie pojmu správa daní. Postupne výsledkami syntézy poznatkov
o Jednotnej digitálnej bráne dospejeme k záveru, že práva a povinnosti v daňovom konaní daňového
subjektu budeme kategorizovať a selektovať vzhľadom na možnosti právnej úpravy JDB. No kým
k tomuto pristúpime, bude pojem správa daní5 na účely tohto článku používaný ako pojem najširší
a zároveň najvhodnejší na opis relevantných skutočností a úkonov daňových subjektov v daňovom
konaní realizovanom v elektronickej podobe. „Daňový poriadok legálne vymedzenie správy daní,
neobsahuje. Jeho právna úprava je v tomto smere veľmi všeobecná, pretože správou daní rozumie,
postup súvisiaci zo správnym zistením dane a zabezpečením úhrady dane a ďalšie činnosti podľa
Daňového poriadku alebo osobitných daňových predpisov.“6

1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
4. zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej
hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.
5. od 1.1.2018 sa povinná elektronická komunikácia rozšírila aj na všetky právnické osoby zapísané
v obchodnom registri a aj ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3) a od 1.7.2018 aj na všetky
fyzické osoby – podnikateľov a aj ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3). Ďalej pozri online :
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronickakomunikacia-dane
4 V predmetnom vyhlásenom znení zákona č. 563/2009 Z. z. § 33 upravoval právo daňového subjektu
pri elektronickej komunikácii s daňovým orgánom alebo colným orgánom, po zadaní prístupových
údajov na internetovej stránke daňového riaditeľstva alebo internetovej stránke colného riaditeľstva,
využívať osobnú internetovú zónu, obsahom ktorej bol najmä
a)spis daňového subjektu v elektronickej forme,
b)elektronický výpis z osobného účtu daňového subjektu,
c)prístup na elektronickú podateľňu,
d)elektronická osobná schránka,
e)katalóg služieb.
De facto išlo o možnosť realizovať daňové konanie elektronicky.
5
„Pod ňou rozumieme najmä evidenciu a registráciu daňových subjektov a ich vyhľadávanie,
overovanie podkladov potrebných na správne a úplne zistenie dane, daňové konanie, daňovú
kontrolu, evidovanie daní a preddavkov, vrátane vyrovnávania daňových preplatkov a daňových
nedoplatkov, daňové exekučné konanie a iné činnosti správcu dane, upriamení na ochranu záujmu
štátu vybrať daň včas a v správnej výške a odviesť ju do príslušného verejného rozpočtu a súčasne
aj na ochranu práv daňových subjektov.“ BALKO, L., KRÁLIK, J. a kol.: Finančné právo, 1. vydanie.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010, s. 384
6
BABČAN, V.: Daňové právo na Slovensku. Bratislava:EPOS, 2015, s. 390
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Jednotná digitálna brána bola vytvorená, aj keď môžeme hovoriť iba o jej právnej nie faktickej
existencii, za účelom posilnenia práv občanov a podnikov na vnútornom trhu.7 Predpokladom na
zabezpečenie zjednodušenia pohybu, usadenia sa, obchodovania a expandovania naprieč členskými
štátmi je potrebné, aby občania a podniky na vnútornom trhu mali prostredníctvom práva možnosť
realizovať svoje potreby aj prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Aj keď
všeobecné postrehy z budovania e-Governmentu v Slovenskej republike nemusia viesť k záverom,
že plynulo prechádzame na elektronický výkon moci všade, kde je to technicky možné, je to veľmi
ťažko vyvrátiteľná skutočnosť.
Aj súčasnosť, kedy v prvej polovici roka 2020 nás COVID 19 zahnal domov za svoje počítače,
jasne prorokuje, že štát, aby držal krok v digitálnej dobe musí prenášať stále viac svojich činností pri
správe vecí verejných do digitálneho sveta. JDB má poskytnúť možnosť zefektívnenia komunikácie
subjektu právnej povinnosti s právnou autoritou tej ktorej krajiny naprieč celej EÚ.8 JDB je informačný
prostriedok digitálnej povahy vďaka ktorému by sa mala zefektívniť komunikácia občanov a podnikov
na jednej strane a príslušných orgánov verejnej moci v jednotlivých členských štátoch EÚ na strane
druhej. Tento informačný kanál má ambíciu znižovať administratívnu záťaž a náklady štátu ale aj
náklady jednotlivcov či podniky pri realizácií svojich práv v inom členskom štáte, ktoré im vyplývajú
z existencie vnútorného trhu. Po technickej stránke JDB predstavuje jednotné kontaktné miesto, ktoré
zabezpečuje prístup k informáciám o pravidlách a požiadavkách vyplývajúcich pre spravované
subjekty z práva Únie alebo vnútroštátneho práva.9 JDB by mala poskytnúť prepojenie
k relevantnému obsahu, ktorý tvoria informácie z oblastí uvedených v prílohe nariadenia. 10
Ak by JDB naplnila požiadavku užívateľskej ústretovosti, vytvorí tak pre daňový subjekt, ktorý
má bydlisko alebo sídlo na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky používateľsky
ústretovú a interaktívnu bránu, ktorá jej užívateľa usmerní na príslušné elektronické služby verejnej
správy jednotlivých členských krajín.11 JDB má mať portálové riešenie, kde prostredníctvom
webového portálu Vaša európa poskytne užívateľom základné užívateľské rozhranie umožňujúce
Pozri aj: HODOSSY, K.: Právne aspekty postavenia referenčných údajov v legislatíve SR. In.
Digitálna verejná správa a elektronická identifikácia [elektronický dokument]. - : 1. vyd. ISBN 978-807160-514-0. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 83-92
8
Pozri aj: ANDRAŠKO, J.: Nariadenie eIDAS a jeho vplyv na verejnú správu. In. Právo v proměnách
času : 10 let debatování mladých právníků. - Praha : Leges, 2016. s. 313-319, ANDRAŠKO: J.:
Identifikácia a autentifikácia v kybernetickom priestore. In. Informačná bezpečnosť 2017. - Bratislava
: Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť, 2017. s. 79-86
9 Nariadenie o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej
digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám
riešenia problémov a o zmene nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej len „nariadenie) vo svojich
recitáloch zdôvodňuje potrebu prijatia nariadenia a za účelom zlepšenia postavenia občanov a
podnikov na vnútornom trhu predovšetkým pri zámere usadiť sa v inom členskom štáte. Z tohto
dôvodu nariadenie definuje svoju vecnú pôsobnosť v čl. 2 ods. 2 na poskytovanie prístupu k:
a)informáciám o právach, povinnostiach a pravidlách stanovených v práve Únie a vnútroštátnom
práve vzťahujúcom sa na používateľov, ktorí uplatňujú alebo majú v úmysle uplatňovať svoje práva
vyplývajúce z práva Únie v oblasti vnútorného trhu v oblastiach uvedených v prílohe I;
b)informáciám o online a offline postupoch a k odkazom na online postupy vrátane postupov, na
ktoré sa vzťahuje príloha II, zavedené na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni s cieľom umožniť
používateľom uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti a pravidlá v oblasti vnútorného trhu v
oblastiach uvedených v prílohe I;
c)informáciám o asistenčných službách a službách riešenia problémov uvedených v prílohe III
alebo uvedených v článku 7 a k odkazom na tieto služby, na ktoré sa občania a podniky môžu obracať,
ak majú otázky alebo problémy súvisiace s ich právami, povinnosťami, pravidlami alebo postupmi
uvedenými v písmenách a) a b) tohto odseku.
10 Ide o oblastí ako napríklad: Cestovanie v rámci Únie, Práca a odchod do dôchodku v Únii, Vozidlá
v Únii, Vzdelávanie alebo stáž v inom členskom štáte, Zdravotná starostlivosť, atď.
11 Fungovania JDB predpokladá jazykovú politiku, ktorou každý členský štát sprístupní informácie pri
svojich elektronických službách verejnej správy v najpoužívanejších oficiálnych jazykoch EÚ.
7
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prístup k online informáciám a službám verejnej moci EÚ a jednotlivých členských štátov. Portálové
riešenie vychádza z už existujúcej online webovej stránky Vaša európa12, čím de facto JDB poskytne
v rámci spomínaného portálu nové portfólio služieb, ktorým sa napĺňa cieľ a účel nariadenia.
3.

DANE V JEDNOTNEJ DIGITÁLNEJ BRÁNE

Otázka poskytovania informácií a postupov v oblasti správy daní je značne determinovaná
vecnou pôsobnosťou poskytovaných služieb a postupov v JDB. V prílohe nariadenia sú uvedené
prípady, v ktorých bude cezhraničný používateľ – tzn. občan Únie, fyzická osoba s pobytom v
členskom štáte, alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte v inom členskom štáte, využívať
prístup k informáciám, postupom alebo asistenčným službám alebo službám riešenia problémov
uvedených v článku 2 ods. 2 Nariadenia.
Zoznam oblastí informácií dôležitých pre občanov a podniky pri výkone práv, ktoré im
poskytuje vnútorný trh, uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a) Nariadenia vzhľadom na ich daňové
povinnosti je možné vidieť v nasledovných tabuľkách:
Tabuľka č. 1 – Oblasť informácií, ktoré sa týkajú občanov vzhľadom na ich daňové povinnosti
Oblasť informácií,
občanov:

ktoré

sa

týkajú

Informácie týkajúce sa práv, povinností a
pravidiel vyplývajúcich z práva EÚ alebo
vnútroštátneho práva:

Práca a odchod do dôchodku v Únii

- zdaňovanie v inom členskom štáte

Pobyt v inom členskom štáte

- kúpa a predaj nehnuteľností vrátane všetkých
podmienok
a
povinností
zdaňovania,
vlastníctva
alebo
využívania
takejto
nehnuteľností aj ako druhého bydliska

Občianske a rodinné práva

- práva a povinnosti vo vzťahu k dedeniu v inom
členskom štáte vrátane daňových predpisov

Bližšie pozri: https://europa.eu/youreurope/advice/index_sk.htm. Istú paralelu obdobného
systematického riešenie je možné pozorovať pri právnom informačnom systéme Eur-Lex, ktorý
poskytuje online prístup k právnym aktom EÚ a v rámci svojho obsahu obsahuje aj stránku N-Lex,
ktorá predstavuje portál jednotného prístupu k vnútroštátnym právnym predpisom. Bližšie pozri:
https://n-lex.europa.eu/n-lex/index_sk
12
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Tabuľka č. 2 – Oblasť informácií, ktoré sa týkajú podnikov vzhľadom na ich daňové povinnosti
Oblasti informácií, ktoré sa
týkajú podnikov:

Informácie týkajúce sa práv, povinností a pravidiel :

L. Dane
- DPH: informácie o všeobecných pravidlách, sadzbách a
oslobodení od dane, registrácia platiteľa a platenie DPH,
vrátenie dane
- spotrebné dane: informácie o všeobecných pravidlách,
sadzbách a oslobodení od dane, registrácia platiteľa a
platenie spotrebnej dane, vrátenie dane
- clo a ďalšie dane a poplatky vyberané pri dovoze
- colné postupy pri dovoze a vývoze v rámci Colného kódexu
Únie
- iné dane: platenie, sadzby, daňové priznanie

Z predmetného obsahu vyššie uvedených tabuliek je zrejmé, že výpočet informácií, ktoré
majú byť prístupné prostredníctvom JDB vychádza zo základnej myšlienky JDB ako online
informačného systému poskytujúceho informácie potrebné na výkon práv na vnútornom trhu, čo
v tomto prípade ide o otázku daňových povinností cezhraničných používateľov. Prakticky fyzická
alebo právnická osoba napríklad pochádzajúca z Fínska chce získať informácie, aké sú pravidla
zdaňovania vlastníctva v Slovenskej republike, môže sa prostredníctvom JDB online dostať
k informáciám, za ktorých autenticitu bude zodpovedať príslušný orgán verejnej moci v Slovenskej
republike. Ide teda aj o proces budovania právnej istoty pre cezhraničných používateľov využívajúcich
slovenský e-Government.
Z právneho hľadiska sa môže javiť komplikovanejšia situácia pri zabezpečovania prístupu
k informáciám podľa čl. 2 ods. 2 písm. b) Nariadenia – tzn. prístupu k informáciám o online a offline
postupoch a k odkazom na online postupy vrátane postupov, na ktoré sa vzťahuje príloha II, zavedené
na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni s cieľom umožniť používateľom uplatňovať práva a
dodržiavať povinnosti a pravidlá v oblasti vnútorného trhu v oblastiach uvedených v prílohe I.
Konkrétne isté komplikácie vnímame pri online postupoch. Online postupy uvedené v prílohe II
nariadenia týkajúce sa v daňových povinností sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

346

Tabuľka č.3 – Online postupy poskytované prostredníctvom JDB vzhľadom na daňové povinnosti
cezhraničných používateľov.
Životné udalosti

Postupy

Očakávaný výstup na základe
prípadného posúdenia žiadosti
príslušným orgánom v súlade s
vnútroštátnym právom

Práca

- podanie priznania k dani
z príjmu

- potvrdenie o prijatí priznania k
dani z príjmu

Začatie, priebeh a ukončenie
podnikateľskej činnosti.

- podanie priznania k dani
z príjmu právnických
osôb

- potvrdenie o podaní priznania k
dani z príjmu právnických osôb

Nariadenie v súvislosti postupmi poskytovaných plne online prinieslo povinnosti členským
štátom, ktoré musia zabezpečiť, aby používateľa mali prístup ku ktorýmkoľvek postupom uvedeným
v prílohe II, čo v prípade daňových povinností je možnosť zabezpečiť online podania priznania k dani
z príjmov FO a PO (za predpokladu, že je online postup zavedený v danom členskom štáte).
Následne cezhraničný používateľ získa očakávaný výstup v podobe potvrdenia o prijatí priznania
k dani z príjmu v prípade FO a v prípade PO je to potvrdenie o podaní priznania k dani z príjmu
právnických osôb.
Podľa čl. 13 ods. 2 nariadenia sa za postupy poskytované plne online považujú , ak:
a) identifikáciu používateľov, poskytovanie informácií a dôkazov, podpisovanie a konečné podanie
možno všetko vykonať elektronicky na diaľku, prostredníctvom obslužného kanála, ktorý
používateľsky ústretovým a štruktúrovaným spôsobom umožňuje používateľom plniť požiadavky
súvisiace s týmto postupom;
b) používatelia dostávajú automatické potvrdenie o doručení, ak sa výsledok postupu nedoručuje
okamžite;
c) sa výsledok postupu doručuje elektronicky alebo, ak je to potrebné na zabezpečenie súladu
s
uplatniteľným právom Únie alebo vnútroštátnym právom, fyzickým spôsobom, a
d) používatelia dostávajú elektronické oznámenie o dokončení postupu.
V prípade potvrdenia o podaní priznania je na mieste sa zamyslieť, nad širšími súvislosťami
daňového konania13. Na jednej strane je pochopiteľné, že pre cezhraničného používateľa je
jednoduchšie začať konanie online de facto na diaľku len prostredníctvom elektronických
komunikačných prostriedkov. Ako problém vnímam komplexnosť poskytnutej online služby. Aj
v súčasnosti pokiaľ si členská krajina splní svoje záväzky jej vyplývajúce z nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných
službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len
„Nariadenie eIDAS“)14 je možné uskutočniť jednotné prihlásenie sa cez službu Web SSO, ktorá

„Daňové konanie je daňovými procesnoprávnymi normami regulovaný postup územných
finančných orgánov, iných orgánov štátu a obci, daňových subjektov a tretích osôb zúčastnených sa
na konaní pri vydávaní, preskúmavaní a nútenom výkone (daňovej exekúcie) individuálnych
daňových právnych aktov.“ BALKO, L., KRÁLIK, J. a kol.: Finančné právo, 1. vydanie. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010, s. 384
14 „Cieľom Nariadenia eIDAS je, aby členské štáty Európskej únie od 29. septembra 2018 uznávali
prostriedky elektronickej identifikácie vydané v inom členskom štáte na účely prístupu k službám,
ktoré poskytuje subjekt verejného sektora online, ak sú splnené podmienky. Jednou z týchto
podmienok je, aby bol prostriedok elektronickej identifikácie notifikovaný Európskej komisii v rámci
schémy elektronickej identifikácie. Proces notifikácie pozostáva z niekoľkých krokov. Jedným z nich
je tzv. prednotifikácia, ktorá musí byť vykonaná minimálne 6 mesiacov pred samotnou notifikáciou. V
súčasnosti proces notifikácie skompletizovalo len Nemecko. Portugalsko, Belgicko, Taliansko,
13
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zabezpečuje jednotný prístup do všetkých portálov verejnej správy v členských štátoch EU, tzn, že
cezhraničný užívateľ môže využívať služby slovenského e-Govermentu. Problém, ktorý môže odradiť
cezhraničného používateľa od možnosti využívania jednotného prihlásenia cez službu Web SSO je
práve jazyk, v ktorom sa daňové konanie vedie v príslušnej členskej krajine. Podľa § 5 ods. 1
daňového poriadku sa pri správe daní používa štátny jazyk a písomnosti správcu dane sa vyhotovujú
a podania daňového subjektu musia byť v štátnom jazyku. Aj napriek tomu, že v čl. 12 a 13 Nariadenia
je upravená povinnosť členského štátu poskytovať informácie, vysvetlenia a pokyny uvedené v
článkoch 9, 10 a 1115 a v článku 13 ods. 2 písm. a) Nariadenia v úradnom jazyku Únie, ktorému bežne
rozumie čo najväčší počet cezhraničných používateľov, nie je jasné či v prípade online postupu
prostredníctvom, ktorého by malo prebiehať daňové konanie vo veci podaného daňového priznania
je možné očakávať používanie takto zvoleného jazyka.
Dokument s názvom Implementácia nariadenia EP a Rady č. 2018/1724 o zriadení jednotnej
digitálnej brány v podmienkach SR, ktorý bol schválený 3.7.2019 Vládou SR ako Uznesenie č.
335/2019 (ďalej len „Uznesenie č. 335/2019“) konštatuje, že v podmienkach SR bude jazykom,
v ktorom sa budú poskytovať informácie angličtina. Poskytovanie informácií v tomto význame
znamená len používanie anglického jazyka v čisto informačných službách, tzn. pri poskytovaní
informácií o právach a povinnostiach podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) Nariadenia a informácie o postupoch
podľa čl. 2 ods. 2 písm. b) Nariadenia. Lehota na implementáciu tejto časti nariadenia je do 12.
decembra 2020 v prípade, ak je gestorom danej oblasti orgán štátnej správy (v prípade Slovenskej
republiky to platí pre všetky 3 uvedené oblasti). V priebehu tohto obdobia bude potrebné nielen
zhromaždiť informácie, zredigovať ich do podoby zodpovedajúcej vyššie uvedeným kvalitatívnym
požiadavkám, preložiť do angličtiny (ak nebudú v angličtine pripravované od počiatku procesu) a
publikovať ich na portáli slovensko.sk.16 Aj pre online postupy podľa čl. 2 ods. 2 písm. b) Nariadenia
je rovnako v Uznesení č. 335/2019 stanovená povinnosť jazykového prekladu. Nariadenie teda v
zásade zrovnoprávňuje cezhraničných používateľov s domácimi. Žiaden poskytovateľ služby nemôže
cezhraničného používateľa obmedzovať v plnohodnotnom použití online služby. Poskytovateľ musí
službu prispôsobiť tak, aby nebolo jej použitie podmienené znalosťou úradného jazyka (v angličtine
musia byť poskytnuté minimálne dostatočné inštrukcie na využitie služby)17. A práve online postupy
môžu priniesť značné komplikácie, čo je skonštatované aj v samotnom Uznesení č. 335/2019, kde
v jeho závere je uvedené, že Nariadenie zakladá Slovenskej republike rozsiahle implementačné
povinnosti a to nielen v oblasti cezhraničných elektronických služieb verejnej správy.18 Predmetné
tvrdenie pripúšťa, že samotná súčasnosť elektronického výkonu verejnej moci má svoje nedostatky,
ktoré je potrebné odstrániť a zároveň pripraviť (bezproblémové) fungovanie elektronického výkonu
verejnej moci aj na cezhraničných používateľov. V prípade daňového konania to znamená, že okrem
správy daní v slovenskom jazyku príde vytvorenie aj jej jazykového variantu v anglickom jazyku?
Napriek tejto rečníckej otázke, je nevyhnutné sa spýtať ešte na ďalší praktický záver pri online
postupe, ktorého výsledkom by malo byť potvrdenie podaní daňového priznania. Nie vždy daňové
priznanie končí len jeho podaním, a preto je na mieste otázka, čo bude potrebné robiť z pohľadu
ďalšieho postupu v daňovom konaní, keď vzniknú ďalšie daňové povinnosti pre cezhraničného
používateľa JDB. Na to už JDB neodpovedá, čím je online postup vo veci daňového priznania len
cestou k čiastkovému výsledku bez alternatívy pokračovania inak, ako v potrebe komunikácie
Estónsko, Chorvátsko, Luxembursko, Španielsko a Spojené kráľovstvo sú v prednotifikačnej fáze.
Aktuálny zoznam krajín sa nachádza na portáli Európskej komisie.“ Dostupné online:
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/eidas-autentifikacia-cudzincov
15 V článkoch 9, 10 a 11 nariadenia stanovuje záväzok pre členské štáty a Komisiu EÚ na
zabezpečenie kvality poskytovaných informácií uvedeným v článku 2 ods. 2 písm. a) Nariadenia,
zabezpečenie kvality informácií o postupoch uvedených postupov uvedených v článku 2 ods. 2 písm.
b) Nariadenia a zabezpečenia kvality a kvality informácií
o asistenčných službách a službách
riešenia problémov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. c) Nariadenia. Zabezpečenie kvality sa má
realizovať splnením taxatívne stanovených podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach čl.
9,10 a 11 Nariadenia.
16 Uznesenie č. 335/2019, strana 2 až 3
17 Taktiež, strana 9
18
Taktiež, strana 19
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s príslušným daňovým úradom prostredníctvom e-Governmentu - no podľa môjho právneho názoru
len v slovenskom jazyku podľa § 5 daňového poriadku.

5

ZÁVER

Jednotná digitálna brána predstavuje právny informačný systém, ktorého technické riešenia
poskytujú jednotný prístup k informáciám a k online službám najmä pre cezhraničných používateľov.
Myšlienka, na ktorej je JDB postavená je značne prínosná a má pomôcť zefektívneniu využívania
elektronického výkonu verejnej moci, ktorý realizujú inštitúcie EÚ ako aj jednotlivé orgány verejnej
moci vo všetkých členských štátoch. Spolu s využitím výhod jednotného prihlásenia sa
prostredníctvom nariadenia eIDAS sa vytvorí online priestor, v ktorom všetci občania, osoby s trvalým
pobytom v EÚ a podniky EÚ budú môcť sa online identifikovať a autentifikovať v ktoromkoľvek eGovernmente ktoréhokoľvek členského štátu. Potreba slobodného pohybu občanov, osôb s trvalým
pobytom v EÚ a podnikov na vnútornom trhu sa v prípade využívania služieb JDB presunie do online
prostredia, čím sa ušetrí čas na vybavenie veci a nepochybne náklady na oboch stranách. Idylická
predstava však končí tam, kde prichádzajú nezodpovedané otázky. V prípade daňových otázok, je
potrebné skonštatovať, že poskytnutie priameho kanála na informácie o daňových povinnostiach
cezhraničných používateľov dáva možnosť v prípade Slovenskej republiky osobám ovládajúcim
anglický jazyk dostať sa k autentickému zdroju právnych informácií. Tieto informácie môžu mať
podstatný vplyv na ich ekonomickú činnosť, s ktorou je spojená spomínaná daňová povinnosť. No
v prípade online služieb, ktoré by mali naše orgány verejnej moci poskytovať vo veci správy daní je
možné konštatovať, že je nutné upraviť aj situácie, kedy povinnosť daňovníka neskončí len úspešným
podaním daňového priznania. V prípade potrieb ďalších úkonov je nevyhnutné pripraviť pre
cezhraničného používateľa riešenie, ktorým bude môcť na diaľku naplniť vízie možnosti využívania
jednotného elektronického výkonu daňového konania v rámci JDB budovaného „únijného eGovernmentu“.
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HYBRIDNÉ NESÚLADY1
Andrej Choma, Peter Rakovský
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstract: Recently, new measures on hybrid mismatches have been adopted in the Income Tax Act.
These rules apply to situations that arise between a taxpayer who is a legal person and its related
parties, in particular between a taxpayer and its related parties and its permanent establishment or
between permanent establishments of the same taxpayer. Hybrid mismatches apply to unrelated
parties who are part of a structured scheme as well. The subject of this article is a critical view of the
adopted legislative changes and the effort to define the effectiveness of their application. At the same
time, the authors set themselves the difficult task of bridging the topic of hybrid mismatches and the
use of new technologies and digital challenges, while also aiming to suggest possibilities for their
interconnection de lege ferenda.
Abstrakt: V recentnom období boli do zákona o dani z príjmov prijaté nové opatrenia týkajúce sa
hybridných nesúladov. Tieto pravidlá sa vzťahujú na situácie, ktoré vznikajú medzi daňovníkom, ktorý
je právnickou osobou a jeho závislými osobami predovšetkým medzi daňovníkom a jeho závislou
osobou a jeho stálou prevádzkarňou, alebo medzi stálymi prevádzkarňami toho istého daňovníka.
Nesúlady sa vzťahujú aj na nezávislé osoby, ktoré sú súčasťou štruktúrovanej schémy. Predmetom
tohto článku je kritický pohľad na prijaté legislatívne zmeny a snaha o vymedzenie efektívnosti ich
aplikácie. Zároveň si autori dali za neľahkú úlohu premostiť medzi témou hybridných nesúladov
a využitia nových technológií a digitálnych výziev, pričom si taktiež dali za cieľ navrhnúť možnosti ich
vzájomného previazania de lege ferenda.
Key words: hybrid mismatches , related party, tax deduction, technologies
Kľúčové slová: hybridné nesúlady, závislá osoba, odpočet dane, technológie
ÚVOD
Jednotlivé daňové systémy majú rozdielne pravidlá pre právnu kvalifikáciu subjektov,
finančných inštrumentov alebo zaobchádzanie s komerčné prítomnosťou vo forme stálej
prevádzkarne. Príkladom je možné uviesť odlišný legislatívny pohľad na skutočnosť, či je daný subjekt
daňovej netransparentný, alebo či je daňovo transparentný a platiteľmi dane sú jeho spoločníci.
Pravidlá v jednotlivých jurisdikciách sa môžu líšiť aj v posúdení, či je daný finančný nástroj nástrojom
dlhovým a súvisiaca platba je daňovo uznateľným úrokom, alebo či ide o vlastný kapitál a súvisiaca
platba je oslobodená ako dividenda.2 Toto rozličné posudzovanie v jednotlivých krajinách, či už
subjektov alebo finančných nástrojov nie je možné eliminovať aj s ohľadom na historický vývoj
v jednotlivých krajinách, právny základ a rovnako v mnohých prípadoch aj zámer vytvárať tieto druhy
subjektov alebo finančných nástrojov. A preto vznikajú otázky akým spôsobom bojovať proti tomu,
aby spoločnosti vedeli využívať tieto rozdiely pri agresívnom daňovom plánovaní a aké možnosti má
finančná správa na zistenie a elimináciu týchto rozdielov. Tieto ako aj iné otázky si autori dali za
úlohu zodpovedať v nasledovných riadkoch.
1

Príspevok spracovaný v rámci projektu APVV-16-0499 „Zabezpečenie efektívneho výberu daní v
kontexte informatizácie“
2 Ministerstvo financií Českej republiky: Podklad pro veřejnou konzultaci Implementace směrnice EU
proti vyhýbání se daňovým povinnostem v České republice. 2017. Pracovný text- Online.
1
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DÔVODY PRÁVNEJ REGULÁCIE
Použitie hybridných nesúladov je jedným zo spôsobov, na základe ktorých veľké nadnárodné
spoločnosti môžu nakoniec platiť efektívne nižšie daňové sadzby, ako malé, na domáci trhu viazané
podniky, s ktorými nadnárodné podniky často súťažia.3 Vychádzajúc z tejto premisy, hybridné
nesúlady nie sú v oblasti medzinárodného zdaňovania žiadnou novinkou.4
Hybridné nesúlady sú dôsledkom rozdielov v právnej kvalifikácií platieb (finančných nástrojov)
alebo subjektov a tieto rozdiely vychádzajú najavo pri interakcii medzi právnymi systémami dvoch
jurisdikcií. Výsledkom takýchto nesúladov je často dvojitý odpočet (t. j. odpočet v oboch štátoch) alebo
odpočet príjmu v jednom štáte bez toho, aby sa zahrnul do základu dane v druhom štáte. S cieľom
neutralizovať účinky hybridných nesúladov je potrebné ustanoviť pravidlá, podľa ktorých by jedna z
jurisdikcií mala v takejto situácii zamietnuť odpočet platby, ktorý by viedol k hybridnému nesúladu. V
tomto kontexte je vhodné upresniť, že opatrenia na riešenie hybridných nesúladov sú zamerané na
riešenie situácií nesúladov, ktoré možno pripísať rozdielom v právnej charakteristike finančného
nástroja alebo subjektu, a ich účelom nie je ovplyvňovať všeobecné prvky daňového systému
príslušného členského štátu.5
V kontexte vnútroskupinových transakcií ide najmä o hybridné pôžičky. Akcia 2. projektu
BEPS6 má za cieľ zrušenie a zamedzenie nesúladu medzi zaobchádzaním s úrokmi z pohľadu veriteľa
a dlžníka. Pokúša sa predovšetkým o predchádzanie sporu medzi situáciou, kedy úroky odpočítateľné
(znižovanie základu dane) na úrovni dlžníka ako výsledok vnútroskupinového financovania sú
považované za súčasť zmluvy o pôžičke, avšak na úrovni veriteľa ide o transakciu posúdenú ako
poskytnutie majetku vo forme dividendy, na základe čoho žiaden úrok ako zdroj príjmu sa nezdaňuje.7
V tejto súvislosti článok 9a Smernice ATAD II ustanovuje: „Ak jeden alebo viacero prepojených
nerezidentných subjektov, ktoré majú v hybridnom subjekte zriadenom alebo usadenom v členskom
štáte celkovú priamu alebo nepriamu účasť vo výške aspoň 50 % na hlasovacích právach, základnom
imaní alebo právach na podiel na zisku, sídli v jurisdikcii alebo jurisdikciách, ktoré považujú tento
hybridný subjekt za zdaniteľnú osobu, považuje sa tento hybridný subjekt za rezidenta daného
členského štátu, pričom jeho príjem sa zdaňuje v rozsahu, v akom sa inak uvedený príjem nezdaňuje
podľa právnych predpisov daného členského štátu alebo akejkoľvek inej jurisdikcie.“ 8
Cieľom tejto úpravy je zamedziť situáciám, ktoré môžu vzniknúť medzi závislými osobami,
kedy môže dôjsť k uplatneniu toho istého daňového výdavku podľa zákona o dani z príjmov, ako aj
podľa právneho predpisu v inom štáte (dvojitý odpočet toho istého výdavku), alebo k uplatneniu
daňového výdavku na území Slovenskej republiky, ktorý nie je zdaniteľným príjmom zahrnutým do
základu dane na území Slovenskej republiky alebo na území iného štátu (odpočet bez zahrnutia).
Riešením týchto situácií je zamietnutie daňového výdavku za účelom ochrany základu dane na území
Slovenskej republiky. Uvedené situácie môžu vzniknúť v rámci tuzemských aj zahraničných
transakcií. Zákon o dani z príjmov však osobitne ustanovuje, že ustanovenie § 21 ods. 2 písm. o)
druhého bodu sa neuplatní, ak závislou osobou je fyzická osoba, u ktorej by bol dosiahnutý príjem
oslobodený od dane podľa § 9. Rovnako sa ustanovenie § 21 ods. 2 písm. o) druhého bodu neuplatní
v prípade, ak pôjde o výdavky (náklady) realizované voči subjektom nezaloženým alebo nezriadeným
za účelom podnikania, avšak len v prípade, že pôjde o situácie týkajúce sa hlavnej (nezdaňovanej)
činnosti týchto subjektov. V prípade odpočtu bez zahrnutia je pre účely uplatnenia daňového výdavku
2

3

Harris, P.: Neutralizing Effects of Hybrid Mismatch Arrangements. Papers on Selected Topics in
Protecting the Tax Base of Developing Countries. United Nations. 2014. s. 3.
4 Boidman, N. a Kandev, M.: BEPS Action Plan on Hybrid Mismatches: A Canadian Perspective'. 74
Tax Notes Int'l 1233. 2014.
5 Alinea 13. ATAD Smernice.
6 K tomu pozri viac: Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final
Report a Neutralising the tax effects of branch mismatch arrangements. [online]. Dostupné na:
https://www.oecd.org/tax/neutralising-the-effects-of-hybrid-mismatch-arrangements-action-2-2015final-report-9789264241138-en.htm
7 Lang, M., Storck, A., Petruzzi, R: Transfer Pricing Developments Around the World. 2017, Wolters
Kluwer, s. 128.
8 Meijburg: EU Anti-Tax Avoidance Directive 2: hybrid mismatches with third countries.[online].
Dostupné na: https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/meijburg-eu-anti-tax-avoidancedirective2-hybrid-mismatches-with-third-countries/
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(nákladu) potrebné sledovať, či druhá závislá strana uvedenú platbu zahrnula do zdaniteľných
príjmov, aj keď v určitých prípadoch nemusí dôjsť k jej skutočnému zdaneniu, napríklad, ak daňovník
v dôsledku iných odpočítateľných položiek vykáže daňovú stratu; podstatné je však skúmať, či platba
ako taká podliehala zdaneniu a ak áno, v akom rozsahu podliehala zdaneniu (napr. ak by 50 % platby
bolo od dane oslobodenej, potom iba 50 % podlieha zdaneniu a pod.).9
I keď ATAD II ustanovuje, že platba by sa mala považovať za zahrnutú do príjmu podľa toho,
ako sa stanovuje podľa princípu nezávislého vzťahu, na druhej strane ustanovuje, že rozdiely v
daňových výsledkoch, ktoré možno prisúdiť výlučne rozdielom v hodnote pripísanej platby, a to aj
prostredníctvom uplatňovania transferového oceňovania, by nemali patriť do vymedzenia hybridného
nesúladu.10 Taktiež vymedzuje prednosť zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia tak, že akékoľvek
úpravy, ktoré sa majú vykonať podľa ATAD II, by v zásade nemali ovplyvniť alokáciu práv na
zdaňovanie medzi jurisdikciami ustanovených na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a
teda aj článku 9 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia11 týkajúceho sa princípu nezávislého vzťahu.
3
•

•

•

•

NAJČASTEJŠIE DRUHY HYBRIDNÝCH NESÚLADOV
Medzi najčastejšie druhy hybridných nesúladov môžeme zaradiť nasledovné:
hybridný finančný nástroj – k hybridnému nesúladu môže dochádzať napríklad v situácií, kedy
finančný nástroj na jednej strane (napr. u dlžníka) je považovaný za dlhový nástroj a vyplatená
platba za úrokový náklad znižujúci základ dane a u príjemcu (veriteľa) je považovaný za
majetkový nástroj a prijatá platba za dividendu, ktorá u príjemcu nie je predmetom dane, alebo
je od dane oslobodená,
hybridný subjekt – môže vzniknúť z dôvodu rozdielneho posúdenia spoločnosti, ktorá je
napríklad považovaná podľa štátu, v ktorom je založená za samostatného daňovníka, avšak podľa
štátu jej zakladateľa (majiteľa akcií) je považovaná za transparentnú spoločnosť. Môže ísť však
aj o opačnú situáciu, kedy hovoríme o tzv. reverznom hybridnom subjekte,
odklonená platba – vzniká napríklad v situácií, kedy štát ústredia priradí platbu stálej
prevádzkarni v inom štáte, kým tento iný štát, kde je stála prevádzkareň umiestnená priradí platbu
k štátu ústredia, čím dochádza k nezdaneniu príjmu ani v štáte ústredia, ani v štáte stálej
prevádzkarne,
nerozpoznaná stála prevádzkareň – môže ísť o situáciu, kedy štát ústredia priradí platbu stálej
prevádzkarni v inom štáte, v ktorom však stála prevádzkareň nie je rozpoznaná, príjem tak nie je

Príklad pre dvojitý odpočet k písm. o) prvého bodu – spoločnosť A z krajiny A si založí spoločnosť
B v krajine B. Z pohľadu krajiny A je spoločnosť B transparentná, t. j. príjmy aj výdavky spoločnosti B
považuje krajina A za príjmy a výdavky spoločnosti A. Krajina B však považuje spoločnosť B za
samostatného daňovníka a príjmy a výdavky zdaňuje na úrovni spoločnosti B v krajine B. Ak
spoločnosť B uskutoční výdavky, ktoré sú daňovými výdavkami v krajine B, spoločnosť A v krajine A
si zahrnutím príjmov a výdavkov zo spoločnosti B rovnako môže uplatniť tú istú platbu ako daňový
výdavok. Dochádza tak k dvojitému odpočtu toho istého výdavku – v krajine B ako aj v krajine A.
Avšak vzhľadom k tomu, že krajina B aj krajina A zdania dvojitým spôsobom aj príjmy, výsledný
nesúlad predstavuje iba rozdiel, o ktorý dvojito odpočítavané výdavky prevyšujú dvojito zahrnuté
príjmy (v uvedenom prípade je využitý koncept hybridnej entity). Príklad pre odpočet bez zahrnutia k
písm. o) druhého bodu – finančný nástroj je v krajine A považovaný za dlhový nástroj a platby na jeho
základe vyplatené za úroky, ktoré sú daňovým výdavkom znižujúcim základ dane. V krajine B je však
tento istý finančný nástroj považovaný za majetkový nástroj a platby na jeho základe plynúce za prijaté
dividendy, ktoré nie sú v krajine B predmetom dane, alebo sú od dane oslobodené. V tomto prípade
vzniká odpočet výdavku na strane štátu A avšak platba nie je zdanená v krajine B, t. j. vzniká odpočet
bez zahrnutia (v uvedenom prípade je využitý koncept hybridného finančného nástroja). V prípade
písm. o) tretieho bodu ide o tzv. importované nesúlady, keď platba - výdavok (náklad) uskutočnený z
územia Slovenskej republiky je priamo alebo nepriamo použitý na financovanie takej operácie, ktorá
spôsobí nesúlad dvojitého odpočtu alebo odpočtu bez zahrnutia; aj takýto výdavok nebude
považovaný za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. o).“ Viac pozri: Dôvodová správa k zákonu
č. 344/2017 Z. z..
10 Alinea 22. Smernice ATAD II.
11 Článok 9b a Alinea 11. Smernice ATAD II.
9
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•

zahrnutý do základu dane ústredia ani stálej prevádzkarne, avšak u vyplácajúceho je výdavkom
(nákladom) znižujúcim základ dane,
nezohľadnená platba – najčastejšie sa môže jednať o situáciu hybridného nesúladu, kedy
hybridný subjekt uskutoční platbu, ktorá je považovaná za daňový výdavok, ale u príjemcu nie
zahrnutá do zdaniteľných príjmov,
platba považovaná za realizovanú – ide o hybridný nesúlad v dôsledku pomyslenej platby
realizovanej medzi stálou prevádzkarňou a ústredím resp. medzi viacerými stálymi
prevádzkarňami a následným nezahrnutím tejto platby do zdaniteľného príjmu ústredia, prípadne
opačne,
viacnásobný odpočet výdavku (nákladu) – najčastejšie sa jedná o situáciu v dôsledku
hybridných subjektov, kedy dochádza k viacnásobného uplatneniu výdavku, napríklad v štáte
rezidencie dcérskej spoločnosti a rovnako aj v štáte jej zriaďovateľa, avšak k viacnásobnému
zahrnutiu príjmu do zdaniteľných príjmov nedôjde,
vložený hybridný nesúlad – ide o situáciu, kedy hybridný nesúlad nevzniká priamo medzi
daňovníkom a jeho závislou osobu, ale medzi jeho závislými osobami, avšak daňovník sa priamo
alebo nepriamo podieľal na financovaní tohto nesúladu.
reverzný hybridný subjekt – zámerom má byť predchádzanie vzniku hybridných nesúladov
vedúcich k nezdaneniu príjmu (výnosu) pri týchto reverzných hybridných subjektoch a to tak, že
štát, v ktorom je táto spoločnosť založená a považovaná za transparentnú, by ju mal považovať
za samostatného daňovníka, ak takto na spoločnosť nahliada jej nerezidentný zakladateľ
(zriaďovateľ – väčšinový vlastník, väčšina v hlasovacích právach), v rozsahu tých príjmov, ktoré
inak nebudú zdanené, či už v štáte založenia spoločnosti alebo v štáte príjemcu (spoločníka).
Kategória väčšinového podielu je definovaná tým spôsobom, že jeden alebo viacero prepojených
nerezidentných daňovníkov má v hybridnom subjekte zriadenom alebo usadenom v členskom
štáte celkovú priamu alebo nepriamu účasť vo výške aspoň 50 % na hlasovacích právach,
základnom imaní alebo právach na podiel na zisku12.

HYBRIDNÉ NESÚLADY A TECHOLÓGIE PRO FUTURO
Vo vzťahu k potencionálnemu využitiu moderných technológií odhaľovania a mapovania
hybridných nesúladov možno hovoriť o viacerých pro futuro témach.
Medzi uvedené patrí napríklad nasledovné:
•
hybridné nesúlady a digitálna ekonomika13 a
•
hybridné nesúlady a možnosť ich identifikácie Finančnou správou.
4

Autori článku sa zamýšľajú nad úvahou mutatis mutandis vytvorenia podobnej databázy, aká
je vytvorená pri implementácií MLI, tzv. MLI matching database, vytvárajúca projekciu o tom, ako MLI
upravuje špecifickú pozíciu zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia tej ktorej krajiny na ktorú sa
vzťahuje MLI porovnaním informácií z pozícií signatárov MLI. Na základe tejto databázy je možné
zvoliť si vybrané štáty skúmanej transakcie, ktorú máme v úmysle posúdiť z hľadiska implementácie
MLI a následne databáza vyhodnotí jednotlivé agregáty.14 Je možné zamyslieť sa nad skutočnosťou,
či by sa porovnateľný systém nedal vytvoriť aj vo vzťahu k odhaľovaniu hybridných nesúladov medzi
krajinami a či by takýto systém nedopomohol k už jestvujúcim pravidlám na neutralizáciu ich
negatívneho účinku k daňovým príjmom jednotlivých štátov. Rovnako ako štáty zverejňujú svoje
pozície k implementácií MLI a jej jednotlivým častiam, by mohla byť zaujímavá rovnaká databáza
najčastejších alebo najrizikovejších transakcií, kde by jednotlivé štáty kauzisticky uviedli daňový
status konkrétneho inštrumentu a tieto by sa dali pri vybraných štátoch porovnať.

Dôvodová správa k novele zákona o dani z príjmov – osobitná časť, k tomu pozri viac
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-285
13 Projekt BEPS v rámci Akcie 1. „Daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie“ však doposiaľ tieto výzvy
neadresuje. Viac pozri: OECD: Action 1 Tax Challenges Arising from Digitalisation. [online]. Dostupné
na: http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/
14 Viac pozri: OECD:
Multilateral Instrument Matching Database. [online]. Dostupné na:
https://www.oecd.org/tax/treaties/MLI-database-disclaimer-and-manual.pdf
12
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Vzhľadom na personálne a meteriálne vybavenie, ako aj znalosti zamestnancov OECD už
zapojených v príprave MLI maching database by podobná databáza dokázala zahrnúť aj štáty, ktoré
nie sú súčasťou inkluzívneho rámca BEPS15.
Je však nutné vziať v úvahu skutočnosť, že aj keď sa koordinácia štátov považuje za potrebnú,
krajiny by mali kriticky posúdiť, či budú schopné dodržiavať odporúčania OECD a príslušnú
legislatívu. Úroveň zložitosti a obťažnosti pri spravovaní týchto pravidiel by sa nemala podceňovať,
pričom ani náklady daňovníkov v dodržiavanie týchto pravidiel nebudú nízke. Pre niekoľko
sofistikovaných štátov s dobre financovanou a vysoko vyškolenou finančnou správou sa môže
návratnosť pri zastavení zneužívania považovať za užitočnú. Pre veľký počet krajín (možno veľká
väčšina), náklady / prínosy aktivít smerujúcich k zastaveniu zneužívania systému prostredníctvom
hybridných nesúladov nemusia byť úmerné a v prípade krajín, ktoré majú ťažkosti s organizáciou
finančnej správy, sa implementácia môže zdať nemožná.16
Základnou úlohou krajín, a rovnako aj slovenskej finančnej správy, pri zvažovaní účinku
hybridného nesúladu je ich analýza s ohľadom na fundamentálne základy dane z príjmu ich vlastného
systému. Krajina musí vykonať túto analýzu tak z hľadiska krajiny ako štátu zdroja, ako aj osobitne
ako štátu rezidencie. Na tento účel bude musieť krajina veľmi jasne zvážiť odpoveď na otázku „čo je
náš zdroj príjmu?“ a „čo je naša daň z hľadiska daňovej rezidencie?“ Okrem toho sa vyvstáva otázka,
či v jednotlivých právnych systémoch daňové zákonodarstvo súčasnosti dostatočne rozlišuje medzi
zdrojom a rezidenciou.17 Preto existujú aj názory raziace teóriu, že pre úspešnú aplikáciu akčného
plánu č. 2 BEPS sa zdôrazňuje jednotný prístup viac ako u ostatných častí akčného plánu BEPS.
Nesúlady z hybridných transakcií budú výhradne putovať do krajín, ktoré neprijmú záväzné
odporúčania, či ich budú zavádzať postupne.18
Problematické sa vidí aj možnosť využiť využitia výmeny informácií o subjektoch a nástrojoch
v jednotlivých štátoch, keďže medzinárodná spolupráca pri správe daní sa prioritne zameriava na
správne zistenie, vyrubenie a platenie daní medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky
a príslušným orgánom členského štátu Európskej únie alebo príslušným orgánom zmluvného štátu19
a nie o informácie o daňových systémoch jednotlivých štátov
Rovnako spolupráca v rámci JITSIC20 prináša možnosti získania informácii len od finančných
správ štátov, ktoré rovnako ako Slovenská republika sú súčasťou tejto siete.
Ale aj napriek možným komplikáciám pri väčšej snahe správcu dane, v rámci dobre
nadefinovaného projektu, by bolo možné vytvorenie dostatočnej databázy na odhaľovanie
potencionálnych hybridných subjektov ako aj hybridných nástrojov v transakciách.
Autori tohto článku sa aj z uvedených dôvodov domnievajú, že podobná databáza ako je pri
implementácií MLI by bola vhodným inštrumentom na zamedzenie daňových únikov využívajúcich
práve schémy hybridných nesúladov.
Správca dane môže navyše neprimerane preniesť dôkazné bremeno na daňovníkov a
vyžadovať od nich širšie oznamovacie povinnosti. Určité podniky teda budú musieť dokladať daňový
režim cezhraničných transakcií v tuzemsku, prípadne v druhom štáte. S tým čiastočne súvisí problémy
aj v súvislosti s odlišnými zdaňovacími obdobiami v jednotlivých krajinách, ktoré vyplývajú z

Viac pozri: OECD: Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Dostupné na:
https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf
16 Harris, P.: Neutralizing Effects of Hybrid Mismatch Arrangements. Papers on Selected Topics in
Protecting the Tax Base of Developing Countries. United Nations. 2014. s. 47 – 48.
17 Ault, H.: Some Reflections on the OECD and the Sources of International Tax Principles", 70 Tax
Notes Int'l 1195. 2013.
18 Wielenga, T. J.: Comments on BEPS Action 2: Hybrid Mismatch Arrangements. In: Tax Executives
Institute, Inc. [online]. 2014. Dostupné na:
https://www.tei.org/Documents/TEI%20Comments%20%20OECD%20BEPS%20Action%202%20Hy
brids%20-%20FINAL%20to%20OECD%201%20May%202014.pdf
19
Viac pozri : zákon č. 442/2012 Z .z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
20
OECD: Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration, Bližšie pozri na:
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/jitsic/
15
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rozdielnych úprav lokálnych právnych predpisov. Dôjde tak k už spomínaným vyšším
administratívnym nákladom a zložitejšiemu posudzovanie transakcií.21
ZÁVER
Opatrenia na zamedzenie zneužitiu pri hybridných nesúladoch a opatrenia na zamedzenie
zneužitiu v oblasti transferového oceňovania sú vzájomne previazané a zároveň sú odlišné z hľadiska
účelu. V oblasti transferového oceňovania ide o umelé zvýšenie alebo zníženie ceny transakcie medzi
závislými osobami a výsledným nesúladom je nesúlad s cenami, ktoré by si stanovili nezávislé osoby
a presun zisku do preferovaného daňového režimu. Môže tu vzniknúť dvojité zdanenie alebo dvojité
nezdanenie. Avšak, vzhľadom na vyššie uvedené, aj na tieto prípady možno aplikovať ustanovenia o
zneužívaní hybridných nesúladov. Pri hybridných nesúladoch ide však o výsledný daňový nesúlad,
ktorý predstavuje dvojitý odpočet alebo odpočet bez zahrnutia, ktorých primárnym cieľom nie je
využívanie kanálov transferového oceňovania, ale využívanie hybridných a výsledných nesúladov ako
takých. Môže ísť aj o rôzne hybridné prevody a ich modifikácie špecifikované v Smernici ATAD II.
Riziko teda predstavuje najmä dvojité nezdanenie. Zaujímavým bude sledovanie vzájomnej aplikácie
ustanovení o hybridných nesúladoch spolu s ustanoveniami týkajúcimi sa transferového oceňovania
súdmi, prípadne inými orgánmi v rámci EÚ. Autori zároveň v článku premietli svoje úvahy, ako by bolo
možné v prvom kroku identifikovať rizikové krajiny s rizikovými režimami, ktoré by správcovu dane
upriamili na prípadnú hrozbu ale následne by boli na správcovi dane aby posúdil uvedené transakcie,
či spadajú do niektorej z definícii hybridného nesúladu, lebo samotná podozrivá transakcia s
„rizikovým štátom“ neznamená automaticky vznik hybridného nesúladu.
5
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TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ AKO SÚČASŤ PRÁVA
OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ? VÝHLIADKY DO BUDÚCNOSTI
Patrícia Dutková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Koncept trvalo udržateľného rozvoja je súčasťou obchodného práva prostredníctvom
jednotlivých ustanovení inkorporujúcich prvky tohto konceptu. Napriek tomu, že tento koncept nie je
novinkou v slovenskej právnej úprave, nevyhnutnosť dosahovania stanovených cieľov trvalo
udržateľného rozvoja nie len z pozície jednotlivca, ale aj obchodných spoločností je predmetom
odborných debát neustále naberajúcich na intenzite. Vnímanie aktívnej participácie obchodných
spoločností pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja ako voluntárnej aktivity obchodných
spoločností je minulosťou a v súčasnosti sa stáva nie len nevyhnutnou, ale spoločnosťou
požadovanou a sledovanou. Predmetom tohto príspevku je identifikácia a analýza možností
explicitného uloženia povinnosti zohľadňovania potrieb trvalo udržateľného rozvoja obchodnými
spoločnosťami.
Abstract: The concept of the sustainable development is part of the commercial law through individual
provisions incorporating elements of this concepts. Despite of the fact, that this concept is not new in
the Slovak legislation, the essentiality of achieving determined goas of the sustainable development
is the subject to discussions constantly gaining in intensity. Perceiving the active participation in
achieving objectives of the sustainable development as voluntary activities of companies is a thing of
the past. The active participation of companies is now becoming required and monitor by the society.
The subject of this paper is the identification and analysis of the possibilities to explicitly impose the
obligation to take into account the needs of the sustainable development by companies.
Kľúčové slová: koncept trvalo udržateľného rozvoja, spoločensky zodpovedné podnikanie.
Key words: the sustainable development, the corporate social responsibility.
Príspevok bol spracovaný v rámci projektu APVV-16-0553
kapitálových spoločností v podmienkach globalizácie“.

1

„Premeny a inovácie konceptu

ÚVOD

21. storočie je nie len storočím klimatických zmien, ale aj storočím finančných kríz, biodiverzity
ohrozujúcej stabilitu nášho ekosystému či dosahovania limitov fosílnych zdrojov energie. Tabu tohto
storočia nie je ani diskriminácia, korupcia, úplatkárstvo, politická nestabilita, extrémizmus
a terorizmus, starnúca populácia, nezamestnanosť mladých ľudí a nefungujúci systém zdravotnej
starostlivosti či dôchodkov. Práve naopak, predmetné otázky sú realitou 21. storočia, ktorých
závažnosť každým dňom naberá na intenzite. Hlasom volajúcim po zmene aktuálneho stavu
vedúceho k sebadeštrukcii spoločnosti je koncepcia trvalo udržateľného rozvoja, ktorej ciele sú

359

určené ako fundamentálny cieľ spoločnosti na medzinárodnej, nadnárodnej a národnej úrovni
jednotlivých štátov sveta.1
Definícii konceptu trvalo udržateľného rozvoja (v anglickom jazyku: sustainable development) je
v súčasnosti veľa. Prvá ucelená definícia konceptu trvalo udržateľného rozvoja sa objavila v správe
Valného zhromaždenia OSN z roku 1987. Vychádzajúc z tejto správy pod pojmom trvalo udržateľný
rozvoj sa rozumie „rozvoj, ktorý umožňuje napĺňať potreby súčasných generácií bez toho, aby
ohrozoval budúce generácie v napĺňaní svojich vlastných potrieb“.2
Prvotné vymedzenia koncepcie trvalo udržateľného rozvoja upriamovali pozornosť na
problematiku životného prostredia a vplyvu človeka a uspokojovania jeho potrieb na životné
prostredie. Súčasná koncepcia trvalo udržateľného rozvoja zásadným spôsobom presahuje
environmentálnu problematiku a vo veľkom rozsahu sa zaoberá taktiež otázkami hospodárskeho
a sociálneho charakteru, ktoré spolu so životným prostredím predstavujú hlavné piliere trvalo
udržateľného rozvoja.3
Po nevyhnutných zmenách v spoločnosti volali taktiež poprední vedci, vrátane väčšiny laureátov
Nobelovej ceny vo výskume, už v roku 19924 a opätovné úsilie vyvinuli v roku 2002. Podľa vedcov sa
ľudské bytosti a príroda nachádzajú na hranici kolízie. Súčasné aktivity ľudí spôsobujú vážne a často
nenapraviteľné škody na životnom prostredí a vzácnych zdrojoch. Vedci varovali, že pokračovanie
v týchto aktivitách bez akejkoľvek kontroly a limitov môže postaviť do vážneho rizika budúcnosť, ktorú
si želáme pre budúcu spoločnosť, prírodu a živočíchov.5
Na tomto mieste sa načrtá otázka, akú úlohu hrajú v dosiahnutí trvalo udržateľného rozvoja
spoločnosti obchodné spoločnosti. Cieľom tohto príspevku je analýza slovenskej právnej úpravy
obchodných spoločností v kontexte trvalo udržateľného rozvoja s cieľom identifikácie potreby
novelizácie právnej úpravy obchodných spoločností s ohľadom na dosahovanie cieľov trvalo
udržateľného rozvoja.
DOSAHOVANIE CIEĽOV TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA OBCHODNÝMI
SPOLOČNOSŤAMI
Neustále vzrastajúca potreba zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja nie je obchodnými
spoločnosťami en bloc opomínaná. V rámci podnikateľského prostredia sa vytvorila a začala
2

Sjåfjell, B. If Not Now, Then When?: European Company Law in a Sustainability Development
Perspective, European Company Law, 2010, Vol. 7, Issue. 5, s. 187 - 194; PATAKYOVÁ, M.,
GRAMBLIČKOVÁ, B. Spoločenská zodpovednosť obchodných spoločností a trvalo udržateľný rozvoj.
In Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností. Zborník z vedeckej konferencie ÚŠaP SAV 25.
– 26. septembra 2017, Smolenice. Bratislava: Slovak Academic Press, 2017, s. 32 - 44; Sjåfjell. B,
RICHARDSON, B .J. Company Law and Sustainability. Legal Barriers and Opportunities.Cambridge
University Press, 2015, s. 375 - 393. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade,
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov. Ďalšie kroky smerom
k udržateľnej budúcnosti Európy. Európske opatrenia zamerané na udržateľnosť. COM (2016) 739,
22.11.2016.
2
Svetová Komisia pre životné prostredie a rozvoj. Our Common Future. Pre bližšie informácie viď
správu Svetovej Komisie OSN pre životné prostredie a rozvoj z roku 1987. [online] [cit. 15.7.2020]
Dostupné na: < http://www.krynica-zdroj.pl/files/files/File/Srodowisko/Brundtland_Report_Extracts.
pdf >.
3 Zlomovým bodom rozširujúcim hranice ponímania trvalo udržateľného rozvoja bola Konferencia
Organizácie spojených národov o životnom prostredí a rozvoji, Rio de Janerio, Brazília, 3. až 14 Jún
1992, Agenda 21. [online] [cit. 25.7.2020] Dostupné na: <https://www.un.org/en/events/
pastevents/pdfs/Agenda21.pdf >.
4 The Union of Concerned Scientists. 1992 World Scientists‘ Warning to Humanity. [online] [cit.
15.7.2020] Dostupné na: https://www.ucsusa.org/resources/1992-world-scientists-warning-humanity;
5 The Union of Concerned Scientists. 1992 World Scientists‘ Warning to Humanity. [online] [cit.
15.7.2020] Dostupné na: https://www.ucsusa.org/resources/1992-world-scientists-warning-humanity;
PATAKYOVÁ, M., GRAMBLIČKOVÁ, B. Spoločenská zodpovednosť obchodných spoločností a trvalo
udržateľný rozvoj. In Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností. Zborník z vedeckej
konferencie ÚŠaP SAV 25. – 26. septembra 2017, Smolenice. Bratislava: Slovak Academic Press,
2017, s. 32 - 44.
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uplatňovať koncepcia spoločensky zodpovedného podnikania. Spoločensky zodpovedné podnikanie
je slovensky ekvivalent anglického pojmu „corporate social responsibility“. Myšlienkou konceptu
spoločensky zodpovedného podnikania je podnikanie, z výsledkov ktorého by nemala ekonomický
prospech len samotná obchodná spoločnosť, ale čo najširší okruh ľudí. Existuje veľa pohľadov na
problematiku spoločensky zodpovedného podnikania. Podľa mnohých odborníkov sa za spoločensky
zodpovedné podnikanie označuje podnikanie, pri ktorom sa dosahuje ekonomický respektíve
komerčný prospech z podnikania pri zohľadňovaní a dodržiavaní etických princípov, rešpektovaní
a dodržiavaní základných ľudských práv a slobôd a ohľaduplnosti k životnému prostrediu.6
Podstata spoločensky zodpovedného podnikania spočíva v posune pohľadu na obchodnú
spoločnosti ako subjekt vykonávajúci svoju činnosť výlučne s cieľom dosiahnutia ekonomických
benefitov, teda na úrovni „profit-only“, na obchodnú spoločnosť, ktorej podnikateľské snahy sa
neobmedzujú len na ekonomické záujmy, ale rozširujú sa aj o sociálnu a environmentálnu oblasť, tzv.
podnikanie na úrovni „tripple-bottom-line“.7
Umožňuje však slovenská právna úprava obchodných spoločností zakotvená v zákone č.
513/1991 Z. z., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
slovenským obchodným spoločnostiam vykonávať ich podnikateľskú činnosť v súlade s konceptmi
trvalo udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania?
Za účelom posúdenia a analyzovania možností slovenských obchodných spoločností vykonávať
podnikateľskú činnosti v súlade s konceptmi trvalo udržateľného rozvoja a spoločensky
zodpovedného podnikania je nevyhnutné identifikovať záujem, v súlade s ktorým vykonávajú
podnikateľskú činnosť obchodné spoločnosti. Z uvedeného dôvodu pre posúdenie potreby
modernizácie slovenského práva obchodných spoločnosti s ohľadom na dosahovanie cieľov trvalo
udržateľného rozvoja je ďalším cieľom tohto príspevku identifikovanie záujmu obchodných
spoločností podľa slovenskej právnej úpravy a jeho následná komparácia s cieľmi trvalo udržateľného
rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania.
Záujem, v súlade s ktorým vykonávajú podnikateľskú činnosť obchodné spoločnosti
Za účelom identifikácie záujmu obchodných spoločnosti v kontexte slovenskej právnej úpravy,
v súlade s ktorým konajú subjekty oprávnené konať v mene obchodnej spoločnosti je nevyhnutné
analyzovať ustanovenia § 135a a § 194 Obchodného zákonníka, a to konkrétne:
2.1

§ 135a ods. 1 Obchodného zákonníka v znení: „Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť
s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov [...] a pri
výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov
alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.“
§194 ods. 5 Obchodného zákonníka v znení: „Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju
pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou
starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov [...] a pri výkone svojej
BUSSARD, A. a kol. Spoločensky zodpovedné podnikanie – Prehľad základných princípov
a príkladov, s. 113; CROWTHER, D., ARAS, G. Corporate social responsibility, s. 144; The
International Organization for Standarization. Guidance on social responsibility. 3.3.2. Relationship
between social responsibility and sustainable development. [online] [cit. 15.7.2020] Dostupné na:
<http://iso26000.info/wp-content/uploads/2017/02/ISO-26000_and_OECD_Guidelines_MNE_PPO_
v1.pdf >
7 BUSSARD, A. a kol. Spoločensky zodpovedné podnikanie – Prehľad základných princípov
a príkladov, s. 113; CROWTHER, D., ARAS, G. Corporate social responsibility, s. 144; The
International Organization for Standarization. Guidance on social responsibility. 3.3.2. Relationship
between social responsibility and sustainable development. [online] [cit. 15.7.2020] Dostupné na:
<http://iso26000.info/wp-content/uploads/2017/02/ISO26000_and_OECD_Guidelines_MNE_PPO_v
1.pdf >; ŠMIDA, Ľ., HRDINOVÁ, G., SAKÁL, P. Predpoklady budovania spoločensky zodpovedného
podnikania ako súčasti udržateľnej spoločnosti v zmysle konceptu udržateľného rozvoja. [online] [cit.
15.7.2020] Dostupné na: <http://www.scss.sk/cd_apvv_lpp_0384_09_2011/VÝSTUPY%20Z%20
VLASTNEJ%20VEDECKOVÝSKUMNEJ%20A%20PEDAGOGICKEJ%20ČINNOSTI/PUBLIKAČNÁ
%20ČINNOSŤ/ČASO PISY/TRANSFÉR%20INOVÁCIÍ/198-203.pdf >.
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pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy
tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
Dikcia ustanovení § 135a ods. 1 a § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka definuje záujem
spoločnosti ako záujem spoločnosti, a všetkých jej spoločníkov respektíve akcionárov. V priebehu
existencie spoločnosti môžu byť názory spoločníkov respektíve akcionárov spoločnosti odlišné alebo
aj protichodné. V takomto prípade sú členovia štatutárneho orgánu spoločnosti povinní konať v súlade
so záujmom väčšiny spoločníkov respektíve akcionárov za predpokladu, že nedošlo ku zneužitiu práv
spoločníka podľa § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.8
V zmysle predmetných ustanovení lojálnosť v správaní členov štatutárneho orgánu spoločnosti
vyžaduje, aby prvoradým záujmom pri rozhodovaní a konaní členov predstavenstva bol záujem
spoločnosti.9
Slovenská právna úprava absentuje legálnu definíciu záujmu obchodnej spoločnosti. Pre
identifikovanie obsahu pojmu záujem obchodnej spoločnosti podľa slovenskej právnej úpravy
obchodných spoločnosti je potrebné analyzovať legálnu definíciu obchodnej spoločnosti a legálnu
definíciu podnikania, ktoré sú zakotvené v ustanoveniach § 56 ods. 1 a § 2 ods. 1 Obchodného
zákonníka.
Podľa § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Obchodná spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) je
právnickou osobou založenou za účelom podnikania. [...]“
Podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná
samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku
alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť
registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.“
Zákonná formulácia § 56 ods. 1 a § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka definuje obchodnú
spoločnosť ako právnickú osobu založenú za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia
merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho
podniku podľa osobitného predpisu. Vychádzajúc z uvedeného je možné skonštatovať, že pod
obchodnou spoločnosťou rozumieme buď právnickú osobu založenú za účelom dosahovania zisku
alebo registrovaný sociálny podnik založený za účelom dosiahnutia pozitívneho sociálneho vplyvu.
Podľa registra sociálnych podnikov v súčasnosti existuje len 224 obchodných spoločnosti
v podobe sociálnych podnikov založených za účelom dosiahnutia pozitívneho sociálneho vplyvu.
Nakoľko počet registrovaných sociálnych podnikov predstavuje iba 0,053% všetkých obchodných
spoločností10, pozornosť tohto príspevku je zameraná na obchodné spoločností založené za účelom
podnikania.
Obchodné spoločnosti sú teda právnické osoby založené za účelom dosahovania zisku. Na
základe uvedeného je možné vyvodiť záver, že záujmom obchodnej spoločnosti nie je nič iné ako
ekonomický prospech, dosahovanie zisku.
Vrátením sa späť ku podstate konceptov trvalo udržateľného rozvoja a spoločensky
zodpovedného podnikania, obchodné spoločnosti uskutočňujúce podnikateľskú činnosť v súlade
s týmito konceptmi sú obchodné spoločnosti sledujúce výkonom svojej činnosti aj iné ako ekonomické
ciele, a to s ohľadom na environmentálne, sociálne a hospodárske aspekty spoločnosti. Slovenská
právna úprava však ukladá povinnosť členom štatutárneho orgánu konajúcim v mene obchodnej
spoločnosti konať výlučne s ohľadom na ekonomické aspekty.
Konanie obchodných spoločností v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a spoločensky
zodpovedného podnikania je teda v priamom rozpore tak ako je znázornené na obrázku č. 1.

BLAHA, M. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5, s. 593; MAMOJKA, M.:
Obchodný zákonník – Veľký komentár.
9 PATAKYOVÁ, M. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár, s. 788.
10 Podľa údajov uvedených na indexpodnikatela.sk v súčasnosti na Slovensku pôsobí 419 400
obchodných spoločností.
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Obrázok 1: Konanie obchodných spoločností v súlade so slovenskou právnou úpravou a v súlade s
cieľmi trvalo udržateľného rozvoja
Je potrebná modernizácia slovenskej právnej úpravy obchodných spoločností
s ohľadom na dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja?
Ako z analýzy uskutočnenej v predchádzajúcej časti vyplýva, smerovanie správania
obchodných spoločností podľa slovenskej právnej úpravy nenasleduje smer správania obchodných
spoločností vykonávajúcich podnikateľské aktivity v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.
Slovenská právna úprava totiž členom štatutárneho orgánu obchodných spoločností dáva povinnosť
konať v súlade so záujmom obchodnej spoločností, ktorým je dosahovanie ekonomických benefitov
v podobe generovania zisku. Naopak, ciele trvalo udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného
podnikania vnímajú obchodnú spoločnosť ako spoločnosť konajúcu nie len s ohľadom na ekonomické
aspekty ale zohľadňujúc aj potreby, sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho prostredia.
Je však možné, aby obchodná spoločnosť v rámci svojej podnikateľských aktivít mohla
zohľadňovať aj iné ako ekonomické otázky svojej činnosti? Na otázky esenciálne z pohľadu trvalo
udržateľného rozvoja?
Jednými z na prvý pohľad núkajúcich sa možností je zakotvenie záujmu obchodnej spoločnosti
v zakladateľskom dokumente obchodnej spoločnosti alebo uprednostnenie iných ako ekonomických
záujmov na základe rozhodnutia väčšiny spoločníkov respektíve akcionárov spoločnosti v podobe
rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.
V prípade odlišnej úpravy záujmu obchodnej spoločnosti prostredníctvom zakladateľského
dokumentu obchodné spoločnosti by bol odlišne zakotvený záujem obchodnej spoločnosti generálne
pre všetky úkony obchodnej spoločnosti. Naopak, v prípade odlišnej úpravy záujmu obchodnej
spoločnosti prostredníctvom rozhodnutia valného zhromaždenia by bol odlišne zakotvený záujem
obchodnej spoločnosti individuálne pre konkrétny úkon obchodnej spoločnosti, ktorý by bol
predmetom rozhodnutia valného zhromaždenia.
Umožňuje však charakter ustanovenia § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka odchýlenie sa od ním
zakotvenej právnej úpravy záujmu obchodnej spoločnosti? Ustanovenie § 2 ods. 1 Obchodného
zákonníka je kogentným ustanovením, a preto máme za to, že odchylná úprava na základe vôle
obchodnej spoločnosti respektíve spoločníkov či akcionárov obchodnej spoločnosti nie je možná. 11
Rovnako má kogentný charakter právna úprava regulujúca konanie členov štatutárneho orgánu
konajúcich v mene obchodnej spoločnosti zakotvená v ustanoveniach § 135a ods. 1 a 194 ods. 5
Obchodného zákonníka. Odlišné zakotvenie povinností členov štatutárneho orgánu obchodných
spoločností prostredníctvom zakladateľského dokumentu respektíve na základe vôle spoločníkov či
akcionárov obchodnej spoločnosti preto z nášho uhľa pohľadu taktiež nie je možná.12
Z uvedeného dôvodu zastávame názor, že pre so slovenským právom obchodných spoločností
súladným zohľadňovaním iných ako ekonomických benefitov obchodnými spoločnosťami je
2.2

PATAKYOVÁ, M. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár, s. 10; MAMOJKA, M.:
Obchodný zákonník – Veľký komentár. 1. zväzok.
12 PATAKYOVÁ, M. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár, s. 593 a 788.
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nevyhnutný zásah do v súčasnosti platnej právnej úpravy, a to buď prostredníctvom novelizácie
povinností členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností13 alebo legálnej definície podnikania.
ZÁVER
So zreteľom na výsledky uskutočnenej analýzy slovenskej právnej úpravy obchodných
spoločností, jej modernizácia za účelom umožnenia vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade
s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania je nevyhnutná.
Analýza slovenskej právnej úpravy obchodných spoločností ukázala, že členom štatutárneho
orgánu obchodných spoločností je uložená povinnosť konať v mene obchodnej spoločnosti tak, že
budú pri prijímaní a vykonávaní rozhodnutí zohľadnené výlučne aspekty ekonomického charakteru.
Fundamentálny cieľ trvalo udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania je však
kontrárny. V súlade s cieľmi týchto konceptov má obchodná spoločnosť pri uskutočňovaní svojej
podnikateľskej činnosti hľadieť nie len výlučne na ekonomické benefity v podobe dosahovania zisku,
ale je nevyhnutné, aby boli zohľadňované taktiež otázky sociálneho, hospodárskeho
a environmentálneho prostredia.
Predmetom výskumu boli aj alternatívy zohľadňovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja
a spoločensky zodpovedného podnikania obchodnými spoločnosťami, ktoré núka aktuálna právna
úprava. Nakoľko právna úprava regulujúca konanie členov štatutárneho orgánu a záujem obchodnej
spoločnosti je kogentná, akékoľvek odlišné dojednania či už prostredníctvom osobitnej úpravy
v zakladateľskom dokumente obchodných spoločností alebo prejavením vôle spoločníkmi respektíve
akcionármi obchodnej spoločnosti v podobe rozhodnutia valného zhromaždenia nemožno uskutočniť.
Na základe vyššie uvedených dôvodov je nevyhnutné konštatovať, že slovenská právna úprava
obchodných spoločností si vyžaduje legislatívne zmeny. Také legislatívne zmeny, ktoré prinesú
právny základ pre konanie obchodných spoločností zohľadňujúce a napĺňajúce ciele trvalo
udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania nevyhnutné pre zvrátenie
nebezpečného smerovania našej spoločnosti k stavu neumožňujúcemu uspokojovanie potrieb
budúcich generácií.
Je totiž nepochybné, že žijeme v období, ktoré si vyžaduje zohľadňovanie sociálnych,
hospodárskych a environmentálnych potrieb nie len zo strany jednotlivca, ale taktiež aj obchodných
spoločností. Obchodné spoločnosti sú najväčšími ekonomickými aktérmi s markantným vplyvom na
všetky oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a preto uskutočňovanie ich aktivít v tomto kontexte na
úrovni filantropie už nie je naďalej postačujúce a je nevyhnutné im venovať náležitú pozornosť aj
z pohľadu práva obchodných spoločností.
3
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ZVEREJŇOVANIE ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNYCH TRIBUNÁLOV
A ICH VPLYV NA VÝVOJ OBCHODNÉHO PRÁVA
Pavel Lacko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Jedným zo základných charakteristických znakov rozhodcovského konania je jeho
dôvernosť, ktorá je v mnohých prípadoch označovaná ako podstatná výhoda tohto druhu konania.
Neverejnosť rozhodcovských konaní však spôsobuje spomalenie rozvoja judikatúry a tým dôsledkom
aj zníženie miery právnej istoty, keďže nie je možné overiť, či sa v skutkovo rovnakých prípadoch
rozhoduje rovnako. Cieľom príspevku je analyzovať tento problém a poukázať na postupne vznikajúcu
tendenciu na zverejňovanie rozhodcovských nálezov a rozsah tohto zverejňovania.
Kľúčové slová: rozhodcovské konanie, arbitráž, nález, zverejňovanie rozhodnutí, právna istota.
Abstract: One of the essential characteristics of arbitration is its confidentiality which is often
described as an essential advantage of this type of proceedings. However, the lack of publicity of
arbitration proceedings leads to a slowdown in the development of case-law and, consequently, to a
reduction in the degree of legal certainty, since it is not possible to verify whether the same decisions
are taken in the same factual circumstances. The aim of this article is to analyze this problem and
point out the gradually emerging tendency to publish arbitration awards and the extent of such
publication.
Key words: arbitration, awards, publication of decisions, legal certainity.
Príspevok bol spracovaný v rámci projektu APVV-16-0553
kapitálových spoločností v podmienkach globalizácie“.

1

„Premeny a inovácie konceptu

ÚVOD

Neverejnosť a dôvernosť rozhodcovského konania predstavovali až donedávna jeho základné
charakteristické znaky. Neverejnosť znamená, že rozhodcovského konania sa zúčastňujú len sporové
strany a ich zástupcovia (a v rozsahu poskytnutia svedeckej výpovede aj svedkovia). Rozhodcovské
konanie nie je prístupné verejnosti. Ide o podstatný rozdiel so súdnym konaním, u ktorého sa naopak
verejnosť konania vyžaduje. Dôvernosť je spojená s neverejnosťou a týka sa záväzku sporových
strán neposkytovať informácie o rozhodcovskom konaní tretím subjektom.
Dôvernosť a neverejnosť by mali napomáhať efektívnemu rozhodnutiu sporovej veci v konaní,
ktoré nie je ovplyvnené „tlakom“ verejnosti,1 predovšetkým zo strany médií. Rovnako je týmto
spôsobom zabezpečená určitá miera ekonomickej stability pri hospodárskom fungovaní sporových
strán, ktoré nie sú vystavené „trhovým výkyvom“ spôsobeným šírením informácií o vedení
rozhodcovského konania.
Na druhej strane sa však postupne začína vynárať značná miera kritiky, ktorej podstatou sú
tvrdenia, že dôvernosť rozhodcovského konania nie je potrebná na efektívne riešenie sporov a že
sporové strany by nemali mať automaticky nárok na dôverné rozhodcovské konanie. 2

1
2

BORN, G. International Commercial Arbitration. Volume I. s. 2252.
Tamtiež, s. 2250.
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Medzinárodné predpisy sa otázke dôvernosti arbitráže nevenujú. Newyorský dohovor 3 ani
Modelový zákon UNCITRAL o medzinárodnej obchodnej arbitráži4 dôvernosť rozhodcovského
konania neupravujú. Národná regulácia býva v tejto súvislosti rôzna. V zmysle slovenskej právnej
úpravy je „rozhodcovské konanie neverejné, ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli
inak.“5
Je teda dôležité konštatovať, že neexistuje všeobecne akceptované pravidlo, že rozhodcovské
konanie musí prebiehať na dôvernej a neverejnej báze.
VÝHODY A NEVÝHODY DÔVERNOSTI ROZHODCOVSKÉHO KONANIA
Ako už bolo uvedené vyššie, výhodou dôvernosti arbitráže je obmedzenie vonkajších vplyvov
na priebeh rozhodcovského konania. Sporové strany ani rozhodcovia nie sú vystavení verejnému
tlaku a môžu viesť spor bez ohľadu na verejnú mienku.
Rovnako je pre sporové strany výhodou, že ich obchodní partneri sa nedozvedia o vedení sporu,
čo by mohlo narušiť posudzovanie bonity sporovej strany (a vyžadovanie prípadných osobitných záruk
pri rokovaní o uzatvorení zmluvy).
2

Právo verejnosti na informácie o vedení sporu a o jeho výsledku
Pri rozhodcovskom konaní sa vychádza zo zásady, že verejnosť nemá právo byť informovaná
o vedení a výsledku sporu prebiehajúceho na rozhodcovskom súde. Výnimku však tvoria prípady,
pokiaľ ide o tzv. investičnú arbitráž (teda rozhodcovské konanie medzi súkromným investorom
a štátom, v ktorom bola zo strany investora realizovaná investícia) alebo inú arbitráž, ktorej stranou
je verejnoprávny subjekt (hospodáriaci s verejnými zdrojmi). Za týchto okolností existuje výrazný tlak
na zverejňovanie rozhodcovských nálezov, aj keď ani v tomto prípade neexistuje všeobecná
povinnosť zverejňovať rozhodnutia arbitrážnych tribunálov.6
2.1

Nedostatočný rozvoj judikatúry a dopad na právnu istotu
Právne predpisy je potrebné aplikovať na konkrétny prípad, pričom platí, že v záujme právnej
istoty sa rovnaké skutkové prípady majú rozhodovať rovnako. Uvedené platí aj vo vzťahu k výkladu
právnych predpisov, ktorý by mal byť zo strany orgánov, ktoré takýto výklad uskutočňujú (v tomto
prípade orgány rozhodujúce spor – rozhodcovské súdy) rovnaký. „Požiadavkou právneho štátu je aj
právna istota, ktorá znamená možnosť predvídať rozhodnutia štátneho orgánu v konkrétnej veci.“ 7
V zmysle prieskumu Queen Mary University a právnej kancelárie White & Case z roku 2018
predstavuje medzinárodná obchodná arbitráž preferovanú metódou riešenia sporov až u 97%
prípadov.8 Z uvedeného vyplýva, že dominantná časť obchodnoprávnych sporov (s cezhraničným
prvkom) je rozhodovaná v medzinárodnej obchodnej arbitráži a nie prostredníctvom štátnych súdov.
Pokiaľ sú tieto konania dôverné, nie je možné zistiť, akým spôsobom boli príslušné ustanovenia
právnych predpisov aplikované a interpretované. Rovnako nie je možné posúdiť, či pri rovnakých
skutkových dochádza k rovnakej interpretácii právnych noriem.
Rozhodcovské rozhodnutia síce nemajú formálnu povahu precedensu (či už ide o procesné
rozhodnutia alebo konečné rozhodcovské nálezy), ale ich postupné zverejňovanie môže spôsobiť, že
rozhodcovské tribunály budú pri svojom rozhodovaní brať do úvahy, ako rozhodli iné tribunály
v obdobných veciach, čím sa zabezpečí väčšia miera právnej istoty a ďalší rozvoj obchodného práva.
2.2

3

4

5
6
7
8

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí z roku 1958 (zverejnený
vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 74/1959 Zb. o Dohovore o uznaní a výkone cudzích
rozhodcovských rozhodnutí).
Modelový zákon Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo o medzinárodnej obchodnej
arbitráži z roku 1985 v znení zmien z roku 2006.
§ 26 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení (ďalej len „ZoRK“).
BORN, G. International Commercial Arbitration. Volume I. s. 2273 a nasl.
PRUSÁK, J.: Teória práva. s. 166.
Queen Mary University of London, White & Case LLP. 2018 International Arbitration Survey: The
Evolution of International Arbitration, s. 7. Dostupné online na:
http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2018/.
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ZVEREJŇOVANIE ROZHODNUTÍ ROZHODCOVSKÝCH SÚDOV
V poslednom čase je možné pozorovať výrazný posun v tendencii renomovaných stálych
rozhodcovských súdov zabezpečiť zverejňovanie rozhodnutí rozhodcovských súdov, a to procesných
rozhodnutí, ako aj finálnych rozhodnutí vo veci samej.
3

Zverejňovanie rozhodcovský nálezov
Zverejňovanie nálezov (t.j. konečných rozhodnutí vo veci samej) je stále pomerne zriedkavé.
Pomerne inovatívny prístup zvolila v tejto súvislosti nedávno Medzinárodná obchodná komora (ďalej
len „ICC“). So zámerom zvýšiť transparentnosť rozhodcovského konania začala ICC, ktorá je
zriaďovateľom renomovaného stáleho rozhodcovského súdu, od roku 2016 zverejňovať na svojej
internetovej stránke podrobnosti týkajúce sa rozhodcov (mená rozhodcov, ich občianstvo, pozíciu
v tribunáli, spôsob ich výberu a informáciu, či je arbitráž skončená, alebo stále prebieha).
V zmysle usmernenia pre strany a rozhodcovské tribunály ohľadom vedenia rozhodcovského
konania podľa pravidiel ICC z roku 2019 nastal následne výrazný posun vo zverejňovaní informácií
týkajúcich sa rozhodcovského konania. Predmetné pravidlá v tejto súvislosti uvádzajú: „Podnikateľská
komunita ako aj akademická obec majú pri zvyšovaní informovanosti strán kľúčovú úlohu pri
zabezpečovaní toho, aby rozhodcovské konanie zostalo dôveryhodným nástrojom na uľahčenie
obchodu. Stály rozhodcovský súd sa preto usiluje sprehľadniť rozhodcovské konanie spôsobom, ktorý
neohrozí očakávania dôvernosti, ktoré môžu byť pre strany dôležité. Transparentnosť poskytuje
väčšiu dôveru v rozhodcovské konanie a pomáha chrániť rozhodcovské konanie pred nepresnou
alebo zle informovanou kritikou.“9
Vo vzťahu ku konaniam začatým od 1. júla 2019 bude preto ICC publikovať na svojej internetovej
stránke informácie týkajúce sa: (i) odvetia, ktorého sa spor týka a (ii) právnych zástupcov
reprezentujúcich strany.
Ohľadom rozhodnutí vydaných počnúc 1. januárom 2019 budú zverejňované všetky konečné
rozhodcovské nálezy v celom ich rozsahu, vrátane súhlasných a nesúhlasných stanovísk k
predmetnej veci. Po oznámení rozhodcovského nálezu stranám je sekretariát povinný informovať
strany a rozhodcov o tom, že rozhodnutie môže byť zverejnené najneskôr do 2 rokov od tohto
oznámenia. Strany sa môžu dohodnúť na dlhšej alebo kratšej lehote. Ktorákoľvek zo strán môže
kedykoľvek pred publikovaním namietať voči zverejneniu rozhodnutia alebo požiadať o jeho doplnenie
či zmenu. Strany môžu žiadať, aby bolo rozhodnutie anonymizované alebo pseudonymizované.
V takom prípade sekretariát rozhodnutie nezverejní alebo ho zverejní v upravenej verzii
(anonymizované alebo pseudonymizované) v súlade s požiadavkou sporových strán.
Okrem toho môže sekretariát ICC rozhodnúť, že nález nezverejnení rozhodnutie, pokiaľ to za
daných okolností považuje za vhodné. Ak strany medzi sebou uzavreli dohodu o mlčanlivosti o
určitých aspektoch rozhodcovského konania alebo rozhodcovského nálezu, zverejnenie takéhoto
nálezu bude podliehať súhlasu sporových strán.
3.1

Zverejňovanie procesných rozhodnutí
London Court of International Arbitration (zriaďovateľ renomovaného stáleho rozhodcovského
súdu v Londýne) dospel k záveru, že pre arbitrážnu komunitu je dôležitejšie a užitočnejšie zverejňovať
zdôvodnenia rozhodnutí o námietkach voči rozhodcom. Stockholm Chamber of Commerce
(Štokhomská obchodná komora) zverejňuje sumarizáciu rozhodnutí o námietkach.
Za účelom zachovania konzistentnosti pri rozhodovaní sú teda zverejňované aj rozhodnutia
v procesných veciach.
3.2

OČAKÁVANÝ VÝVOJ
Prístup stálych rozhodcovských súdov k obmedzeniu dôvernosti a zverejňovaniu
rozhodcovských rozhodnutí je v súčasnosti rôzny. Stále rozhodcovské súdy je aktuálne možné
zaradiť do 4 rôznych kategórii: (i) rozhodcovské súdy, ktoré nezverejňujú žiadne rozhodnutia; (ii)
rozhodcovské súdy zverejňujúce sumarizácie rozhodnutí; (iii) rozhodcovské súdy zverejňujúce
4
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vybrané rozhodnutia, ktoré sú redakčne upravené (anonymizované alebo pseudonymizované) a (iv)
rozhodcovské súdy, ktoré zverejňujú všetky rozhodnutia.10
Stále rozhodcovské súdy teda nepostupujú konzistentne, vo všeobecnosti je však možné badať
tendenciu smerom k transparentnosti a zverejňovaniu rozhodcovských rozhodnutí.
ZÁVER
Otázka dôvernosti rozhodcovského konania v súčasnosti nie je konzistentne riešená. Na
medzinárodnej úrovni chýba regulácia a národné predpisy a pravidlá stálych rozhodcovských súdov
nie sú v tejto problematike konzistentné.
Napriek tomu, že dôvernosť rozhodcovského konania predstavovala jednu z jeho základných
znakov a podstatných výhod, vytvára sa postupná tendencia túto dôvernosť obmedzovať. Dôvodom
je predovšetkým transparentnosť, ktorú renomované stále rozhodcovské súdy považujú za nový cieľ
svojho fungovania.
Transparentnosť a zvyšovanie právnej istoty vyžadujú, aby určité aspekty rozhodcovského
konania boli verejné (predovšetkým mená rozhodcov a sporových strán a konečné rozhodnutie vo
veci).
Sporové strany majú stále možnosť dohodnúť sa, že určitý spor bude riešený na dôvernej báze.
V prípade absencie dohody však stále rozhodcovské súdy v mnohých prípadoch vo svojich pravidlách
začali pristupovať k prezumpcii možnosti zverejnenia rozhodcovských rozhodnutí.
Zrejmý trend je taký, že rozhodcovské konania (pokiaľ to nevyžaduje verejný záujem alebo
ochrana iného dôležitého súkromného záujmu) budú čím ďalej, tým menej dôverné. To neznamená,
že sa ich bude môcť zúčastniť verejnosť, avšak v záujme transparentnosti už sporové strany musia
rátať s tým, že ich spor a jeho výsledok bude verejne dostupný.
Zároveň takto bude možné zabezpečiť aj ďalší rozvoj obchodného práva, ktoré bez
zverejňovania rozhodnutí v sporových veciach nemôže vytvárať konzistentnú interpretáciu právnych
predpisov.
5
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Abstract:
The Central Register of Beneficial Ownership is an IT system in Poland that is maintained by
the minister competent for public finances for processing information on beneficial ownership. The
purpose of the register is to increase trading security, to verify the structures of legal entities and to
process information on beneficial ownership. The effect of the introduction of the register is the
obligation on general partnerships, limited partnerships, limited joint-stock partnerships, limited liability
companies and joint-stock companies (except public companies) to report information about their
beneficial owners, i.e., about natural persons exercising direct or indirect control over the company.
The purpose of the study is to show the functioning of the register from the point of view of its impact
on entrepreneurs and their business activity. The analysis aims to assess whether the register
accomplishes the purpose that guides it. The submitted conclusions regarding the verification of the
registry concept and its functioning in practice are desirable from the point of view of the legislator and
participants of business transactions.
Keywords: directive (EU) 2015/849, beneficial ownership, register

1

INTRODUCTION
The Central Register of Beneficial Ownership is one of the effects of Directive (EU) 2015/849
of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the
financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation
(EU) 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of
the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC1. One of the aims
of this Directive is to realize the demand for transparency of financial relations and corporate
relationships between individuals and corporate and other entities. As indicated by the EU legislator,
there is a need to identify any natural person who exercises ownership or control over a legal entity
(recital 12). Furthermore, identification and verification of beneficial owners should, where relevant,
extend to legal entities that own other legal entities, and obliged entities should look for the natural
person(s) who ultimately exercises control through ownership or through other means of the legal
1

Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the
prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist
financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council,
and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directive 2006/70/EC, Official Journal of European Union L 141/73, also named the European Union's
Anti-Money Laundering Directive ("AMLD"), hereinafter: Directive (EU) 2015/849, more about:
CANESTRI, D.: Fourth EU AML directive: What is missing: Section 319 Patriot Act and the new EU
AML directive. In: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2015, 23(3), p. 214240, MITSILEGAS, V., VAVOULA, N.: The evolving EU anti-money laundering regime: Challenges
for fundamental rights and the rule of law. In: Maastricht Journal of European and Comparative Law
2016, 23(2), p. 261-293.
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entity that is the customer (recital 13). The need for accurate and up-to-date information on the
beneficial owner is a key factor in tracing criminals who might otherwise hide their identities behind a
corporate structure (recital 14). Finally, it is worth mentioning Article 30 of the analyzed Directive.
According this provision, (1) Member States shall ensure that corporate and other legal entities
incorporated within their territory are required to obtain and hold adequate, accurate and current
information on their beneficial ownership, including details of the beneficial interests held. Member
States shall ensure that those entities are required to provide, in addition to information about their
legal owner, information on the beneficial owner to obliged entities when the obliged entities are taking
customer due diligence measures in accordance with Chapter II of the Directive. According to the
above, an obligation to establish central registers of beneficial owners has been imposed on EU
Member States2. The directive indicates the general framework of the register, leaving other matters
to the discretion of the Member States. A register of beneficial ownership exists in most Member
States3.
The aforementioned regulations are transposed into the Polish legal order by the Act of 1
March 2018 on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing4. By virtue of its title, the Act can be
applied to the principles and procedures set out in Art. 1. One of the solutions introduced to the Polish
legal system that imposes specific obligations on entrepreneurs is regulated in Chapter 6 of the
presented Act: the Central Register of Beneficial Ownership5. It is a part of a larger whole of legal
solutions that are to create a system of protection against money laundering and terrorist financing.
As a whole, the system consists of two parts, i.e., criminal law elements6, which are not the subject of
this paper, and provisions that regulate various activities aimed to prevent the use of the financial
system (cash and non-cash transactions) for the purposes as money laundering and terrorist
financing. The second of the mentioned parts is strongly related to financial law or to administrative
law. However, it seems that this subject can also be viewed from the side of commercial law —
especially from the point of view of acting in practice.
The need for appropriate regulation of beneficial owners is discussed in the literature 7. The
main motive for regulation is the fact that criminals hide their identities, so it is needed to improve the
standards on transparency, even on international grounds8. This is of course understandable. On the
basis of this background, however, there are no comments regarding how the registers of beneficial
ZDZIARSTEK, J., JANUSZKIEWICZ, J.: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu. In: Systemy zarządzania zgodnością. Compliance w praktyce, B. Jagura, B. Makowicz
(eds.), Warsaw: Wolters Kluwer 2020, p. 420.
3 GRYNFELDER, J.: Art. 55. In: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Komentarz, W. Kapica (ed.), Warsaw: Wolters Kluwer Polska 2020, Lex database.
4 Act of 1 March 2018 on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (consolidated text, Journal
of Law 2020, item 971, as amended), hereinafter: the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing
Act.
5 The Central Register of Beneficial Ownership in Polish is 'Centralny Rejestr Beneficjentów
Rzeczywistych', hereinafter: CRBR.
6
Wider: VALCU, E.: Union legal framework on combating fraud against the financial interests of the
European Union. In: Jurnalul de Studii Juridice 2019, 14(1-2), p. 14 et seq., ANITEI, N.,
GARDIKIOTIS, C.: Money laundering. National and European regulations. In: Jurnalul de Studii
Juridicec 2015, 10(1-2), p. 13-24.
7 de JONG, J., MEYER, A., OWENS, J.: Using blockchain for transparent beneficial ownership
registers. In: International Tax Review 2017, 28(5), p. 47-50, S, J., SK, G.: ADGM regulations of
corporate beneficial ownership and control. In: Court Uncourt 2018, 5(10), p. 2-5, HATCHARD, J.:
Legal Practitioners as Potential Money Launderers: Beneficial Ownership Transparency and PEPs:
Solicitors Regulation Authority Sharif. In: Denning Law Journal 2019, 31, p. 189-198, a SILVA, B.:
Evolution of the beneficial ownership concept: More than half of century of uncertainty and what
history can tell us. In: Frontiers of Law in China 2017,12(4), p. 501-523.
8 RICCARDI, M., AGOSTINO, V.: Identifying Beneficial Owners for Fighting against Money
Laundering: The Result of EU Project Bownet. In: European Police Science and Research Bulletin
2013, 8, p. 14-17, HATCHARD, J.: Money laundering, public beneficial ownership registers and the
British overseas territories: The impact of the sanctions and money laundering act 2018 (uk). In:
Denning Law Journal 2018, 30(1), p. 188.
2
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owners influence entrepreneurs and companies, including how they cope with it or how they benefit,
etc.? Such a discussion would seem to be valuable. The purpose of this paper is to present the
functioning of the CRBR in Poland with particular emphasis on the entrepreneur's position. The
considerations show different points of view and may be the basis for other international studies.
2

SUBJECTIVE SCOPE
An important element of the undertaken considerations is to explain not only the category of
beneficial owners, but also reference should be made to the category of entities to which the obligation
to disclose those beneficial owners has been imposed. The issue is important because the EU
legislator has largely raised these to the individual decision of Member States.
2.1

BENEFICIAL OWNERS
The definition of a beneficial owner is commonly discussed in the literature 9. Put simply,
beneficial owner is an entity or person that reaps the benefits even though the title is under another
entity's name. The beneficial owner, due to rights arising from legal or factual circumstances,
exercises control over the company, or otherwise has a decisive influence even on individual
transactions or establishing business relations with clients. It is therefore important that the analyzed
entity has an impact on the company's activities10. The beneficial owner is an entity accessible in the
CRBR.
It seems that the concept we use is so important that the EU legislator decided to regulate it
legally. But the main part of the definition is worth recalling literally: “’beneficial owner’ means any
natural person(s) who ultimately own(s) or control(s) the customer and/or the natural person(s) on
whose behalf a transaction or activity is being conducted11”. The recipe is much longer and therefore
more complicated12. The indicated fragment reflects the sense necessary in further considerations. It
9

VANN, R.: Beneficial Ownership: What Does History (and maybe policy) Tell Us. In: Sydney Law
School Legal Studies Research Paper 2012, No. 12/66, http://ssrn.com/abstract=2144038 (accessed
on 8 July 2020), HATCHARD, J.: Money laundering, op. cit. p. 187, 190, TYMCHENKO, L., SELEZEN,
P.: The Concept of Beneficial Owner in Application of the Ukrainian Double Taxation Treaties. In:
Juridica International 2016, 24, p. 56 et seq.
10 https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-prawne/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.html
(accessed on 17 June 2020).
11 art. 3 point (6) of the Directive (EU) 2015/849.
12 The definition of beneficial ownership continue in art. 3 point (6) of the Directive (EU) 2015/849
reads: and includes at least: (a) in the case of corporate entities: (i) the natural person(s) who
ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership of a sufficient percentage
of the shares or voting rights or ownership interest in that entity, including through bearer
shareholdings, or through control via other means, other than a company listed on a regulated market
that is subject to disclosure requirements consistent with Union law or subject to equivalent
international standards which ensure adequate transparency of ownership information. A
shareholding of 25% plus one share or an ownership interest of more than 25% in the customer held
by a natural person shall be an indication of direct ownership. A shareholding of 25% plus one share
or an ownership interest of more than 25% in the customer held by a corporate entity, which is under
the control of a natural person(s), or by multiple corporate entities, which are under the control of the
same natural person(s), shall be an indication of indirect ownership. This applies without prejudice to
the right of Member States to decide that a lower percentage may be an indication of ownership or
control. Control through other means may be determined, inter alia, in accordance with the criteria in
Article 22(1) to (5) of Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council (29); (ii) if,
after having exhausted all possible means and provided there are no grounds for suspicion, no person
under point (i) is identified, or if there is any doubt that the person(s) identified are the beneficial
owner(s), the natural person(s) who hold the position of senior managing official(s), the obliged entities
shall keep records of the actions taken in order to identify the beneficial ownership under point (i) and
this point; (b) in the case of trusts: (i) the settlor; (ii) the trustee(s); (iii) the protector, if any; (iv) the
beneficiaries, or where the individuals benefiting from the legal arrangement or entity have yet to be
determined, the class of persons in whose main interest the legal arrangement or entity is set up or
operates; (v) any other natural person exercising ultimate control over the trust by means of direct or
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is said that the Polish legislator in Article 2 section 2 point 1 of the Anti-Money Laundering and Terrorist
Financing Act used a definition provided in EU law. In fact the concept of beneficial owners used in
Polish law is the same as the EU term, which is not a legislative error, but it is rational action that
insures harmonization.
Assessing the definition provided, it must be said that it is too long, and yet too vague, or
maybe just too specific. The presented legal definition of the beneficial owners is not unequivocal, and
the catalog of entities that can be included in this category is not closed. For example, the status of
the holder of a commercial proxy is not clear. Some indicate that it is not subject to notification to the
CRBR13, others suggest that it is better to report such an entity for security reasons 14. Another
example where the opinion is not clear is a one-man municipal company. Since a beneficial owner
can only be a natural person, in the case of a one-person municipal company, who should be the
subject of the notification? Some accept as a notification subject the members of the company's
management board and persons in senior management positions, others the head of
commune/mayor/president15. It should be particularly critical to assume the information available on
gov.pl (government websites)16. As follows from them: companies obliged to report about beneficial
owners and update them have knowledge of who is entitled to represent them and who should be
reported to the CRBR as "a member of the body or a partner authorized to represent". These are not
explicit guidelines. Due to the threatening high sanctions, it is inappropriate proceedings.
2.2

ENTITIES OBLIGED FOR NOTIFICATION
Legal regulations (both european and national) involve a wide range of private entities
obliged to realize the instructions regarding to hold and to provide information on the beneficial owner,
i.e., to notify beneficial owners in the CRBR17. According to Directive 2015/849, these shall be
'corporate and other legal entities'18. The regulation has a general meaning that allows for taking into
account the structure of entities in the Member States, which are responsible for choosing the entities
to whom the regulation is addressed.
As noted above, the entities obliged to notify are therefore specified by the phrase
"corporate", and it should be noted that there is no definition of corporality in Polish regulations 19. To
comply with EU outlines in art. 58 of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act, the Polish
legislator specifies five entities from among companies regulated in the Code of Commercial
Companies20. Pursuant to the indicated provision, required to report and to update information on
beneficial owners are: registered partnership, limited partnership, limited joint-stock partnership,
limited liability company, joint-stock company (with the exception of public companies within the
indirect ownership or by other means; (c) in the case of legal entities such as foundations, and legal
arrangements similar to trusts, the natural person(s) holding equivalent or similar positions to those
referred to in point (b).
13 In the case of a municipal company, it was considered that having the status of a proxy or sitting on
the supervisory board of such a company did not justify registering such a person in the register, see:
KOWALSKI, R.: Kogo powinna zgłosić do CRBR spółka, której udziałowcami są dwie gminy? Lex
database (accessed 14 July 2020).
14 Such a possibility was allowed in the situation when a proxy was granted to a general partner in a
limited partnership as a partner authorized to represent the company referred to in art. 58 of the AntiMoney Laundering and Terrorist Financing Act, https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacjido-centralnego-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych (accessed 14 July 2020).
15 KOWALSKI, R.: Kogo powinna zgłosić, op.cit.
16
https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-do-centralnego-rejestru-beneficjentowrzeczywistych (accessed 14 July 2020).
17 See: recital 12 of the Directive (EU) 2015/849, KAPICA, W.: Art. 1. In: Przeciwdziałanie praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, W. Kapica (ed.), Warsaw: Wolters Kluwer 2020, Lex
database.
18 art. 30 of the Directive (EU) 2015/849.
19 GRYNFELDER, J.: Art. 55, In: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, W.
Kapica (ed.) Warsaw: Wolters Kluwer 2020, Lex database.
20 Act of 15 September 2000, the Commercial Companies Code (consolidated text, Journal of Law
2019, item 505, as amended).
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meaning of the Act of 29 July 2005 on Public Offerings and Conditions Governing the Introduction of
Financial Instruments to Organized Trading, and on Public Companies 21). At this point it should be
noted that according to the legislator’s intentions, a simple joint-stock company will join this catalog
on March 31, 202122. This regulation will depend on the entry of this category of the company into the
legal order. As a side note, it can be pointed out that it is planned to extend the obligation to notify
about beneficial owners to trusts, professional partnership, European economic interest groups,
European companies, cooperatives, European cooperatives, associations subject to entry in the
National Court Register and foundations23. Under current legal status, these entities are not covered
by the analyzed obligation. The presented catalog of entities obliged for notification about beneficial
owners cannot be interpreted in a broader way. This must be lectured as precisely as possible without
extending it to other entities that are not indicated in the provision, because the provision imposes a
specific obligation (notification data on beneficial owners in a special public register), whereas in
addition, the legislator does not use the phrase "in particular", which is significant for an example of
catalogues. In summary, it should be emphasized that the catalog of entities from art. 58 of the AntiMoney Laundering and Terrorist Financing Act must be seen as closed.
The current catalog of entities obliged to notify beneficial owners should be assessed as
narrow. For example, the entities covered by the obligation to notify beneficial owners did not include
a professional partnership or joint-stock company within the meaning of the provisions of the Public
Offerings Act. In relation to a professional partnership, the motive and justification for exclusion was
its use for free profession, the rules for obtaining permits to practice these professions, and the
principles of liability for the obligations associated with the exercise of free profession by individual
partners. In turn, the exclusion of a joint-stock company is supported by separately specified
information obligations and a significant fluctuation in the shareholding of public companies. While the
two above-mentioned exclusions are in principle correct, the lack of certain categories of entities that
burden the registration requirement in the National Court Register seems to be unsuccessful (for
example: a European company, a European economic interest grouping, a cooperative or a European
cooperative, which are the entities that have the seat in the Republic of Poland). In turn it should be
emphasized that entities listed in art. 58 of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act are
always subject to the obligation of notification in the register, even when they are not conducting
business activity. Both a limited liability company as well as a joint-stock company may be established
for any legally permissible purpose, not only for an economic purpose. However, the analyzed Act
does not make such a distinction, so it should be assumed that the subjective criterion decides, i.e.,
belonging to the catalog will determine the need to be in the CRBR. All this confirms that the discussed
regulation raises doubts. The question is how to achieve the postulates that the catalog of corporate
entities and other legal entities obliged to receive and have information about beneficial owners should
include only those entities whose structure allows it to hide the identity of natural persons who actually
have a decisive influence on the activities undertaken by such entities and for which the risk of using
these has been identified as entities for hiding the identities of criminals involved in money laundering.
This issue of the catalog of entities obliged to notify beneficial owners should be considered
from a different point of view, namely who is actually making a notification. This is also regulated in
the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act. Art. 61 stated that the notification to the
Register is made by a person authorized to represent the company mentioned in art. 58 (i.e., a
company subject to the obligation to enter data on beneficial owners in the register). The literal
wording of the provision indicates that these are persons whose entitlement to represent the company
results from the articles of association (articles of association), i.e., it can be done by a partner or a
member of the management board (e.g., president of the management board, member of the
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Act of 29 July 2005 on Public Offerings and Conditions Governing the Introduction of Financial
Instruments to Organized Trading, and on Public Companies, Journal of Law 2019, item 623, 1798
and 2217; hereinafter: the Public Offerings Act.
22 Art. 32 of the Act of 19 July 2019 amending the Act - the Commercial Companies Code and certain
other acts (Journal of Law 2019, item 1655), which to Art. 58 of the Anti-Money Laundering and
Terrorist Financing Act after item 4, adds item 4a as follows: simple joint-stock companies.
23
https://www.dentons.com/pl/insights/alerts/2020/april/1/covid19-central-register-of-beneficialowners (accessed on 23 June 2020).
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management board)24. These actions cannot be performed by a proxy or a commercial proxy because
their representation does not follow from statutory rules of representation. The participation of a proxy
at the stage of submitting data to the register will be possible in a purely technical sense, i.e.,
preparation of the application in the form of an XML file and uploading it in the registration form.
However, even in such a case it will be necessary for the person having the right of representation to
participate, as they will have to be personally accepted and signed. In addition, to make an entry in
the register, it is necessary to have a PESEL number25, which may impede filings by management
board members with citizenship other than Polish. However, some authors claim that the proxy is an
entity authorized to make a notification if the right to represent the company results from the content
of the power of attorney granted26. Similar opinion is also presented in relation to a commercial proxy,
i.e., when a commercial proxy in a company is authorized to represent it, the commercial prosy may
submit information to CRBR27. It seems that such conclusion will be correct, but it does not explicitly
result from the linguistic interpretation of the analyzed provisions. It should be assumed that the
ambiguity presented in the interpretation of the provisions will be verified in practice.
Referring in a broader perspective to the issue of who may make a notification, the regulation
of Article 61 — the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act — should be critically
assessed. It seems that the application in the register, which — as discussed in more detail below —
does not create a legal status, is not subject to any verification and is not an activity that cannot be
performed by another authorized person. The point is that the notification really does not require direct
participation of a person authorized to represent the company. The legislator should explicitly allow
the possibility of notification by proxy. Perhaps because of the simplicity (from a technical point of
view) of notification, such a solution was not accepted.
3
3.1

CENTRAL REGISTER OF BENEFICIAL OWNERSHIP (CRBR)
LEGAL BASIS
The EU legislator allowed Member States to collect information on beneficial owners as part
of registers collecting information on entrepreneurs, existing and operating on the basis of Directive
2017/113228. By way of example in art. 30 section 3 of Directive 2015/849, commercial registers or
other companies’ registers of Member State are indicated as the location of the register of information
on beneficial owners. There is no reference to a requirement to introduce a public register of beneficial
ownership, so Member States may also use a central database specifically set up for storing beneficial
ownership information29. The EU legislator does not explain and does not give further justification for
such a solution. The Polish legislator has not decided to take advantage of this opportunity30, instead
introducing a separate (incidental) register that is applicable only to eliminate anti-money laundering
and terrorist financing. As a result, the obligation imposed by Directive 2015/849 is implemented by
the Polish legal system through the IT system of the Central Register of Beneficial Ownership, for
which the competent authority will be the minister competent for public finance.
As was mentioned before, CRBR fulfills the obligation to disclose (and thus to have
information) about the beneficial ownership of corporate entities and the relationship between these

GRYNFELDER, J.: Art. 61, In: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
W. Kapica (ed.) Warsaw: Wolters Kluwer 2020, Lex database.
25 The Universal Electronic System for Registration of the Population in Poland.
26 BŁASZKO, A.: Czy zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, dokonane
przez pełnomocnika, jest ważne? Lex database.
27
https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-do-centralnego-rejestru-beneficjentowrzeczywistych (accessed on 21 June 2020).
28 Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating
to certain aspects of company law (codification), Official Journal of European Union L 169/46.
29 MITSILEGAS, V., VAVOULA, N.: The evolving EU anti-money laundering regime: Challenges for
fundamental rights and the rule of law. In: Maastricht Journal of European and Comparative Law 2016,
23(2), p. 279-280.
30 Act of 20 August 1997 on the National Court Register (consolidated text, Journal of Law 2019, item
1500, as amended) further the Act on the National Court Register, hereinafter National Court Register.
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entities and beneficiaries31. This register is of key importance from the point of view of financial
security of the state and limiting activities aimed at broadly understanding money laundering and the
financing of terrorism. It enables for obtaining information about the beneficial owners even in
complicated ownership structures, which reduces the risk of illegal activities 32.
In legal order in Poland the CRBR is a completely new register. The Anti-Money Laundering
and Terrorist Financing Act assumed that the register would become effective as of April 13, 2020.
However, the provision of art. 195 of the above-mentioned Act has been amended due to COVID-19.
The moment of entry into force of the functioning of the register was postponed and the current time
for submission to the register is July 13, 202033. This circumstance means that the considerations are
for the most part theoretical. Verification of the functioning of the register in practice will only occur
and will be possible at a later date.
3.2

THE CRBR AS A NEW SEPARATE REGISTER
The CRBR is a separate (incidental) register, applicable only to eliminate money laundering
and terrorist financing. There is no explanation of such a solution in the project of the Anti-Money
Laundering and Terrorist Financing Act. It is worth considering the rightness of such a legislative
procedure, especially because the demand to accumulate the largest possible amount of data in one
place is compatible with the original assumptions of creating the register of entrepreneurs, which led
to the liquidation of several other registers.
The considerations in this regard must be started from the notes about existing registers in
Poland. Directive 2012/17/EU did not harmonise national registers, which means that each Member
State retained its own model of company registration34. The law provides for two separate registers,
i.e., the National Court Register (and here the subdivision - register of entrepreneurs)35, and the
Central Business Register and Information System (“CEIDG”)36, which collect data on separate
categories of entrepreneurs. Both are maintained by different bodies and are subject to different rules
and safeguards. Both registers serve different purposes (which is obvious). However, the register of
entrepreneurs of the National Court Register could also serve the needs of disclosing beneficial
owners. The comparison of art. 59 of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act with the
relevant provisions of the Act on the National Court Register leads to the conclusion that the majority
of data related to the identification of beneficial owners and all data related to companies whose entry
is mandatory in CRBR is already in the register of entrepreneurs. The data not required by the National
Court Register Act are citizenship and country of residence, which, however, does not apply to capital
companies (limited liability company, joint-stock company) and to a limited joint-stock partnership (for
which these data are disclosed in the National Court Register). Even other differences between the
two registers can be pointed out, it seems that they do not speak against the possibility of an
appropriate correction of the existing register of entrepreneurs in place of creating the CRBR. For
example, the register of entrepreneurs is kept by registry courts, while the body competent for the
CRBR is the minister of finance, i.e., the administrative body. Then, the entries in the register of
31

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/BF302BA32C809CC6C125822B00508505/%24File/2233.pdf
(accessed on 2 July 2020).
32 https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-prawne/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.html
(accessed on 17 June 2020).
33 See: art. 52 of the Act of 31 March 2020 about amending the Act on special solutions relating to
prevention, counteraction and eradication of COVID-19, other infectious diseases and crisis situations
caused by them, as well as some other acts (Journal of Law of 2020, item 568).
34 Directive 2012/17/EU of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 amending
Council Directive 89/666/EEC and Directives 2005/56/EC and 2009/101/EC of the European
Parliament and of the Council as regards the interconnection of central, commercial and companies
registers, Official Journal of European Union L 156/1.
35 the Act on the National Court Register.
36 LEWANDOWSKI, P.: Central registration and information on business as a source of information
about entrepreneurs, In: Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights.
Information in Relation to Human Rights, Univerzita Komenskeho v Bratyslave, Pravnicka fakulta,
Bratislava 2013, p. 259-269.
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entrepreneurs are subject to fees, while making a notification to CRBR is free. Another difference,
also not so significant, is that the forms to CRBR are submitted only in electronic form, while full
digitization has not been achieved in relation to the register of entrepreneurs. Notwithstanding, such
an amendment is planned and is going to take effect from 1 March 202137.
It seems that in the current situation we have unnecessary duplication of entities, which
duplicates a particular category of data. Combining both registers into one or making the CRBR as a
subdivision of the National Court Register would eliminate this problem, and moreover would also
exclude the need to register again in the next register, i.e., CRBR. The appropriate amendment is
possible, and its first step might be a change in the regulation on models of official forms 38 by providing
relevant data (citizenship, country of residence). The establishment of the CRBR in its current formula
does not meet the criterion of simplicity in seeking information for market participants, as it is possible
to find a company by NIP number39, whereas the actual beneficiary by PESEL number or date of birth.
In the absence of knowledge of this data, the analyzed register is not useful. It will often be necessary
to refer to the National Court Register as a source of information indicating the data in question. Both
the NIP number and the PESEL number of partners or members of the management board are in the
register's resources. To search for information in the CRBR, it will sometimes be necessary to search
for an entity in the National Court Register, where the entity's name also appears as the search
criterion. It should be emphasized that the postulate of accumulating the largest possible amount of
data in one place would be consistent with the original assumptions of creating the register of
entrepreneurs, which led to the liquidation of several other registers.
3.3

CRBR CHARACTERISTICS
The CRBR is a public register. According to art. 3 section 5 of the Act of 17 February 2005
On the Computerization of The Activities of Entities Performing Public Tasks 40, public register is a
register, records, list41, or other form of records used to carry out public tasks, kept by a public entity
on the basis of separate statutory provisions. As stated in the literature, a public register is a collection
of information about persons, things or rights that: 1) is established in accordance with applicable law
(the provisions explicitly provide for at least its creation, material and local competences of the
registration authority, formal and legal rules of action as well as obligations and rights of entities to
submit information to this authority); 2) is run by a public registration body (it can also be an entity
performing tasks commissioned by the administration); 3) the acceptance, recording and subsequent
disclosure of specific information occurs in principle by a decision by the registry authority regarding
specific facts or persons disclosed in the register (by entering or accepting documents); 4) keeping a
register and disclosing specific information therein creates legal effects for both the person to whom
the entry relates and for public authorities; 5) the register is open to the public (access to it, have the
registration authority, as well as at least the persons concerned by the register and other public
authorities, but usually as principle a broad category of 'audience')42.
The essential feature of the CRBR is that the entry in the register has no legal effect and
does not create a new legal status. This is explained by Art. 55 of the Anti-Money Laundering and
Terrorist Financing Act, which indicates that the CRBR is used to process information about beneficial
37

See: LEWANDOWSKI, P.: The Register of Entrepreneurs (Subdivision of the National Court
Register). A Digital Entrepreneur Information Platform. In: Public and Private Law and the Challenges
of New Technologies and Digital Markets. Vol I. Regulatory Challenges, E. Bani, B. Pachuca-Smulska,
E. Rutkowska-Tomaszewska (eds.), Warsaw: C.H. Beck 2020, p. 81-99.
38 Regulation of the Minister of Justice of 21 December 2000 on specifying official forms of applications
for entry into the National Court Register and the manner and place of making them available (Journal
of Law 2015, item 724, as amended).
39 National Business Registry Number in Poland.
40 Act of 17 February 2005 On the Computerization of The Activities of Entities Performing Public
Tasks (consolidated text, Journal of Law 2020, item 346, as amended).
41 In doctrine there are many views regarding the relation between the terms 'register', 'record', 'list',
instead of many see: BIŃKOWSKA-ARTOWICZ, B.: Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa.
System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych. Warsaw: Wolters Kluwer Polska 2014, p.
60.
42 STAWECKI, T.: Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warsaw: Lexis Nexis 2007, p. 19.
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ownership of a narrow category of entities. The processing information should be understood as
disclosure, and enabling access to information on beneficial owners. The registry operator does not
verify this data. What is more, the decision about entry in a register is not issued. Due to keeping the
register in the ICT system and enabling submission of the application only in electronic form, the entry
occurs automatically after completing the electronic form and signing it. On the one hand, this is the
right solution. The entry is made efficiently, without unnecessary formalities. On the other hand, the
entity fulfilling the obligation to register the beneficial owner must rely solely on Internet instructions,
or seek help on websites, forums or privately ask a lawyer. This is obviously not a problem for large,
modern entities. However, there are still entities on the market whose owners have not completely
adapted to modern conditions. Although we can ask how to live without Internet today, we must know
that such people are still there. By this statement, the author do not deny the way CRBR works. We
should believe that the indicated group of people is not large, and above all they have the opportunity
to get help. Progress is inevitable and the legislator cannot always look back.
An important characteristic feature of the CRBR is the fact that it is an explicit register with
all its consequences. This means that it is not necessary to have a legal interest in order to read the
data available in the register. The legislator does not specify this rule. It seems, however, that
assigning such a feature assumes that the register will not be frequently visited by third parties, such
as the register of entrepreneurs.
In addition, the CRBR is covered by the presumption that the data entered in the register are
true. This presumption is rebuttable. The data subject to notification to the register are placed
immediately after their notification or update in the condition presented by the entity concerned. The
provision of § 5 of the Regulation On Reporting Information About Beneficial Owners states that if the
competent authority in Registry matters finds that the notification has been submitted in breach of the
Art. 58–61 of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act or contains obvious errors, the
company mentioned in the art. 58 of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act resubmits
the notification, within three business days from the date of receipt or access to the request to resubmit the notification submitted to this company, in writing, by the authority competent in matters of
Registry. According to the legislator, the diligence of the entity that make a notification is to be
guaranteed by high financial penalties, in the maximum amount of 1 million PLN. Such a high fine
fulfills the postulate emerging from Article. 30 of the Directive 2015/849, according to which Member
States shall ensure that infringements of this Article are subject to effective, proportionate and
dissuasive measures or penalties. Regarding the size of this penalty, it can be said for sure that it
fulfills the deterrent postulate, while the issue of proportionality can be discussed, the more that it
constitutes an administrative penalty, not a penal one.
4

SUMMARY
As it turns out, one of the problems is to determine the group of entities that meet the
conditions of the beneficial owners. The legal definition of beneficial owners is too long and
complicated. Interpreters and practice does not provide examples and specific answers yet. This
situation is not comfortable for entities obliged to make a notification. Another problem is determining
the group of entities obliged to realize the instructions regarding to hold and to provide information on
the beneficial owner. Despite the catalog being closed, this still raises a discussion, like if it is correct
to oblige a company to make a notification established not for economic purpose. Moreover,
uncertainty is caused by the fact that an amendment providing catalog extension is already prepared.
Finally, the catalog of specific entities authorized to make a notification raises doubts (as it was noted
in the case of notification by proxy).
In summary, it must be stated that the fact of creating a register should be assessed
positively. Supplementing data in the CRBR is not a complicated procedure, but takes place quickly
and without unnecessary formalities. Of course, the need to create a separate registry (the CRBR)
instead of using the already existing National Court Register may be an interesting field for discussion.
This, however, seems to be a side issue in relation to the benefits of the existence of the CRBR. The
analyzed register gives an opportunity to check the contractor from the point of view of his corporate
relations. Because of this, it not only ensures the security of a single transaction, but above all is a
guarantee of trading for economic transactions.
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ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE V KAPITÁLOVÝCH
OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH VO SVETLE
KONCEPČNÝCH A NORMATÍVNYCH VYHLIADOK DE LEGE
FERENDA1
Dominika Pintérová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: A significant purpose of the executive service agreement is to further define the mutual
rights and obligations of the contracting parties when dealing with business matters. The normative
text of the contract is contained in § 66 par. 6 of the Commercial Code (hereinafter referred to as the
"Commercial Code"), where de lege lata is conceived as an inominate type of contract characterized
by subsidiary use of the law of the mandate contract, ie. the relationship between a company with
share capital and a member of its body shall be governed, in the first instance, by a written executive
service agreement concluded between the company and a member of its body and when it is not
signed, to the relationship between the member of the body of the capital company and the company
shall apply mutatis mutandis the provisions of the Mandate Agreement. The legal regulation of the
contract on performance of office in the sense of the recodification government proposal amending
Act no. 40/1964 Coll. The Civil Code, as amended, as an autonomous contractual type, consisting of
thirteen paragraphs (Sections 261-273 of the Commercial Code), which is systematically included as
the first named contract under the specific provisions on certain obligations in the Commercial Code.
The aim of this paper is to present selected conceptual, normative and interpretative prospects of the
institute of the executive service agreement de lege ferenda.
Abstrakt: Signifikantným účelom zmluvy o výkone funkcie je bližšie vymedzenie vzájomných práv
a povinností zmluvných strán pri zariaďovaní záležitostí obchodnej spoločnosti. Normatívna textácia
predmetného kontraktu je obsiahnutá v § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka (ďalej len ,,ObZ“), pričom
je de lege lata koncipovaná ako inominátny typ zmluvy charakterizovaný subsidiárnym využitím
právnej úpravy mandátnej zmluvy, t. j. vzťah medzi kapitálovou spoločnosťou a členom jej orgánu sa
pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti spravuje v prvom rade písomnou zmluvou o výkone funkcie
uzatvorenou medzi spoločnosťou a členom jej orgánu, a pokiaľ jej niet na vzťah medzi členom orgánu
kapitálovej spoločnosti a spoločnosťou sa mutatis mutandis uplatnia ustanovenia ObZ o mandátnej
zmluve. Odlišne je koncipovaná právna úprava zmluvy o výkone funkcie v zmysle rekodifikačného
vládneho návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, a to ako autonómny zmluvný typ, pozostávajúci z trinástich paragrafov (§ 261
– 273 ObZ), ktorý je systematicky zaradený ako prvý pomenovaný kontrakt v rámci osobitných
ustanovení o niektorých záväzkoch v ObZ. Cieľom príspevku bude priblížiť vybrané koncepčné,
normatívne a interpretačné vyhliadky inštitútu zmluvy o výkone funkcie de lege ferenda.

Príspevok bol vypracovaný v rámci grantu „Postavenie členov orgánov v kapitálových obchodných
spoločnostiach v kontexte zmluvy o výkone funkcie“. Grant UK, č. UK/80/2020.
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1

ÚVOD

Právny vzťah medzi kapitálovou spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti vzniká
vymenovaním/voľbou členov štatutárnych a iných orgánov spoločnosti, ktorí vymenovanie/voľbu
prijali. Pri vzniku funkcie člena orgánu sa tak rozlišuje korporačný akt (vymenovanie/voľba do funkcie)
a obligačný akt (súhlas s vymenovaním do funkcie).
Zmluva o výkone funkcie predstavuje osobitný inominátny typ zmluvy zavedený do
Obchodného zákonníka (ďalej len ,,ObZ“) novelou č. 500/2001, ktorej zmyslom je bližšie vymedzenie
vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri zariaďovaní záležitostí obchodnej spoločnosti.
Prvoradým cieľom zákonodarcu pri zavádzaní tohto inštitútu bolo sprehľadniť vzťahy medzi
spoločnosťou a orgánom spoločnosti a tým zabrániť vytváraniu nejasných právnych vzťahov, a to
najmä v súvislosti zneužívania zákonného ustanovenia § 66 ods. 2 ObZ platného a účinného do 31.
decembra 2001, v dôsledku ktorého bolo možné zahrnúť právny vzťah štatutárneho orgánu
spoločnosti pod režim zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.2
Z aktuálnych údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 1. kvartálu roku 2020
o ekonomických subjektoch podľa právnych foriem vyplýva, že počet obchodných spoločností je 229
695, pričom z daného čísla je spoločností s ručením obmedzeným 223 063 (97,11 %) a akciových
spoločností je 5336 (2,32 %).3 Z daného dôvodu sa v príspevku zameriavame na právnu úpravu
zmluvy o výkone funkcie predovšetkým v kapitálových obchodných spoločnostiach.
Zmluva o výkone funkcie sa uzatvára medzi kapitálovou obchodnou spoločnosťou ako jednou
zmluvnou stranou a členmi orgánov kapitálových obchodných spoločností ako druhou zmluvnou
stranou, ktorou môžu byť:
•
v spoločnosti s ručením obmedzeným členovia štatutárneho orgánu s.r.o. (konatelia), členovia
dozornej rady s.r.o., ako aj členovia iných fakultatívnych orgánov s.r.o.,
•
v akciovej spoločnosti členovia štatutárneho orgánu a.s. (predstavenstvo), členovia dozornej rady
a.s., ako aj členovia iných fakultatívnych orgánov a.s.,
•
v jednoduchej spoločnosti na akcie členovia štatutárneho orgánu j.s.a. (predstavenstvo), členovia
dozornej rady j.s.a., ako aj členovia iných fakultatívnych orgánov j.s.a.
V príspevku bude cieľom výklad a porovnanie podstaty ako i vybraných aspektov normatívnej
koncepcie zmluvy o výkone funkcie de lege lata podľa § 66 ods. 6 ObZ s koncepciou právnej úpravy
zmluvy o výkone funkcie v zmysle rekodifikačného vládneho návrhu de lege ferenda.
2 NORMATÍVNA TEXTÁCIA ZMLUVY O VÝKONE FUNKCIE V KAPITÁLOVÝCH OBCHODNÝCH
SPOLOČNOSTIACH V KONTEXTE PRÁVNEJ ÚPRAVY DE LEGE LATA
Právny rámec inštitútu zmluvy o výkone funkcie je de lege lata zakotvený v § 66 ods. 6 ObZ,
podľa ktorého sa ,,vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom pri
zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo
zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo
spoločníkom, ak bola zmluva o výkone funkcie uzavretá alebo zo zákona nevyplýva iné určenie práv
a povinností.“4
STRAPÁČ, P. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti. In PRÁCA MZDY
A ODMEŇOVANIE. ISSN 1335-7115., roč. 2012, č. 08, str. 7.
3 http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/og2019qs/v_og2019qs_00_00_00_sk
4 § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
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Použitím gramatického a logického výkladu predmetného paragrafového znenia možno
vyvodiť záver o tom, že v aplikačnej praxi môže byť konštruovaný vzájomný vzťah člena orgánu
spoločnosti a samotnej spoločnosti ako subjektu obchodnoprávnych vzťahov nasledovnými
zmluvnými režimami:
1. prioritne na základe písomnej zmluvy o výkone funkcie, alebo
2. na základe mandátnej zmluvy.
Keďže predmetný kontrakt nie je upravený ako samostatný pomenovaný zmluvný typ v ObZ,
uzatvára sa podľa § 66 ods. 6 ObZ a § 269 ods. 2 ObZ. To znamená, že zmluva o výkone funkcie je
de lege lata koncipovaná ako inominátny typ zmluvy charakterizovaný subsidiárnym využitím právnej
úpravy mandátnej zmluvy, t. j. vzťah medzi kapitálovou spoločnosťou a členom jej orgánu sa pri
zariaďovaní záležitostí spoločnosti spravuje v prvom rade písomnou zmluvou o výkone funkcie
uzatvorenou medzi spoločnosťou a členom jej orgánu.
Ak člen orgánu kapitálovej spoločnosti nemá so spoločnosťou uzatvorenú písomnú zmluvu
o výkone funkcie, na vzťah medzi členom orgánu kapitálovej spoločnosti a spoločnosťou sa mutatis
mutandis uplatnia ustanovenia ObZ o mandátnej zmluve. Daný právny názor konštatoval aj Najvyšší
súd Slovenskej republiky v odôvodnení svojho Rozsudku sp. zn. 3 Obo 33/2007 zo dňa 13.03.2008
nasledovne: ,,Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom pri výkone funkcie je absolútnym obchodným
vzťahom podriadeným režimu Obchodného zákonníka a v zmysle § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka
sa primerane naň môžu aplikovať ustanovenia o mandátnej zmluve.”5 Z uvedeného vyplýva, že člen
orgánu kapitálovej spoločnosti môže svoju funkciu vykonávať buď na základe písomnej zmluvy o
výkone funkcie alebo na základe mandátnej zmluvy (podľa § 566 a nasl. ObZ), pričom ustanovenia o
mandátnej zmluve majú v tejto súvislosti subsidiárnu povahu a použijú sa iba v prípade, keď
neexistuje písomná zmluva o výkone funkcie alebo zákon, ktorý neustanovuje inak. V prípade
mandátnej zmluvy ide o zmluvu pomenovanú a výslovne upravenú § 566 - 576 ObZ, ktorej zákonné
formálne náležitosti sú minimálne, keďže táto nevyžaduje ani písomnú formu ani schválenie valným
zhromaždením. Zmluva o výkone funkcie však môže práva a povinnosti zmluvných strán pri
zariaďovaní záležitostí obchodnej spoločnosti upraviť omnoho podrobnejšie a dôslednejšie, ako je to
v prípade mandátnej zmluvy.
3

PREDMET ZMLUVY O VÝKONE FUNKCIE A JEJ OBLIGATÓRNE A FAKULTATÍVNE
NÁLEŽITOSTI V KONTEXTE PRÁVNEJ ÚPRAVY DE LEGE LATA

Predmetom zmluvy o výkone funkcie je úprava vzájomných práv a povinností, ktoré vznikajú
účastníkom zmluvy v súvislosti s výkonom funkcie člena príslušného orgánu a súčasne nie sú
upravené platnými všeobecne záväznými predpismi. Zákonné ustanovenie zároveň neurčuje a ani
nenariaďuje, aby bola zmluva o výkone funkcie povinne uzatvorená.6
Aj keď normatívna textácia právnej úpravy zmluvy o výkone funkcie de lege lata
nevymedzuje jej legálnu definíciu, v aplikačnej praxi býva súčasťou ustanovenia o predmete zmluvy
formulácia záväzku člena príslušného orgánu, že bude svoju funkciu vykonávať v súlade s právnymi
predpismi, stanovami, záujmami spoločnosti, ktoré sú mu známe, a so samotnou zmluvou o výkone
funkcie s odbornou starostlivosťou a lojalitou voči spoločnosti. Spoločnosť sa naproti tomu zaväzuje,
že členovi orgánu umožní riadny výkon funkcie, poskytne mu v zmluve ustanovené prostriedky a v
prípade odplatného výkonu funkcie mu bude vyplácať dohodnutú odmenu v súlade s podmienkami
zmluvy.
Ustanovenie § 66 ods. 6 ObZ na jej platnosť kladie len minimálne formálne nároky v podobe
obligatórnej písomnej formy a schválenia valným zhromaždením spoločnosti (ak má spoločnosť
jediného spoločníka, vyžaduje sa schválenie tejto zmluvy jediným spoločníkom pri výkone pôsobnosti
valného zhromaždenia).7 Ako uvádza Fekete ,,Schválenie zmluvy o výkone funkcie valným
zhromaždením je potrebné z toho dôvodu, že za spoločnosť a za konateľa ju podpisuje tá istá osoba.
Schválenie zmluvy valným zhromaždením neznamená len, že spoločníci súhlasia s uzatvorením
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 13.03.2008, sp zn. 3 Obo 33/2007
MAMOJKA, Mojmír a kol.: Obchodný zákonník – Veľký komentár. 1. zväzok – Bratislava:
Vydavateľstvo Eurokódex, 2016. str. 238
7
MAMOJKA, Mojmír a kol.: Obchodný zákonník – Veľký komentár. 1. zväzok – Bratislava:
Vydavateľstvo Eurokódex, 2016. str. 238
5
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zmluvy ako takej, ale zároveň prejavujú súhlas s jej obsahom. Zákon neustanovuje, či zmluva o
výkone funkcie má byť s konateľom uzavretá pred, alebo až po schválení valným zhromaždením.“ 8
ObZ neobsahuje osobitné ustanovenia o obsahu zmluvy o výkone funkcie, pričom vzhľadom
na zásadu zmluvnej autonómie si účastníci kontraktu môžu upraviť jej obsah podľa svojich osobitných
podmienok. Jednotlivé dojednania zmluvy však nemôžu byť v rozpore s kogentnými ustanoveniami
ObZ.9
4

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE VS. PRACOVNÁ ZMLUVA - SÚBEH PRACOVNÉHO POMERU
S VÝKONOM FUNKCIE ČLENA (ŠTATUTÁRNEHO) ORGÁNU V KONTEXTE
SLOVENSKEJ A ČESKEJ JUDIKATÚRY

V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné podotknúť, že zmluva o výkone funkcie ani
mandátna zmluva nezakladá pracovný pomer člena orgánu kapitálovej spoločnosti voči spoločnosti.
Pripúšťa sa však súbeh výkonu funkcie (člena) štatutárneho orgánu a pracovného pomeru, za ktorý
je považovaná výlučne situácia, keď je menovaný štatutárny orgán (resp. jeho člen) spoločnosti
súčasne v pracovnom pomere s touto spoločnosťou. Ide o problematiku v odborných kruhoch často
diskutovanú a v súčasnosti k nej existuje takisto bohatá slovenská i česká judikatúra.
Česká línia judikátov vychádza z rozhodnutia Vrchného súdu v Prahe zo dňa 21. apríla
1993, sp. zn. 6 Cdo 108/9210, v rámci ktorého bola formulovaná nasledovná právna veta: ,,Činnost
statutárního orgánu (popřípadě jeho člena, jde-li o kolektivní orgán) obchodní společnosti s ručením
omezeným nevykonává fyzická osoba v pracovním poměru, a to ani v případě, že není společníkem.
Právní předpisy ani povaha společnosti s ručením omezeným nebrání tomu, aby jiné činnosti pro tuto
obchodní společnost vykonávaly fyzické osoby na základě pracovněprávních vztahů, pokud náplní
pracovního poměru (nebo jiného pracovněprávního vztahu) není výkon činnosti statutárního
orgánu."11
České súdy prostredníctvom judikátov postupne formulovali dva kľúčové závery v rámci
predmetnej problematiky, a to:
(i) výkon funkcie štatutárneho orgánu nie je možné vykonávať v pracovnom pomere a
(ii) obchodná spoločnosť môže platne založiť s osobou, ktorá je jej štatutárnym orgánom
(alebo jej členom) pracovnoprávny vzťah, pokiaľ nie je predmetom tohto vzťahu výkon činnosti
štatutárneho orgánu.12
Najvyšší súd SR v rozsudku z 26. novembra 1997, sp. zn. 5 Cdo 92/97 dospel k obsahovo
rovnakému názoru, keď prostredníctvom predmetného rozhodnutia vyslovil nasledovnú právnu vetu:
,,Vykonávanie funkcie člena štatutárneho orgánu nie je výkonom práce v pracovnom pomere...“13 V
odôvodnení predmetného rozsudku Najvyšší súd SR konštatuje, že medzi konateľom a spoločnosťou
s ručením obmedzeným môže byť platne uzavretý pracovný pomer len za podmienky, že je
FEKETE, I. Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným. Bratislava : EPOS, 2004. str. 452
V tomto kontexte uvádzame, že ustanovenia Obchodného zákonníka vo všeobecnosti
uprednostňujú
úpravu
právnych
vzťahov
účastníkov
dispozitívnou
úpravou
(ius
dispositivum) a v určitých prípadoch potreby dosiahnutia a udržania rovnováhy v spoločenských
vzťahoch, najmä v prípade predpokladu kontradiktórnych záujmov subjektov nariaďujú kogentnú
úpravu (ius cogens). Preto sa v rámci vecnej pôsobnosti Obchodného zákonníka dáva v súlade so
zásadou zmluvnej autonómie významný priestor pre úpravu autonómnu, ktorá nemôže byť contra
legem kogentnej právnej úprave.
8
9

Najvyšší súd SR uznesením sp. zn. 4 M Cdo 6/2009 zo dňa 16.12.2010 do rozhodovacej praxe
prebral právnu vetu vyslovenú Vrchním soudem v Prahe sp. zn. 6 Cdo 108/92, keď vyslovil, že:
“činnosť štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným nevykonáva fyzická osoba v
pracovnom pomere, a to ani v prípade, že nie je spoločníkom, pretože výkon funkcie štatutárneho
orgánu spoločnosti nie je druhom práce v zmysle ustanovenia § 2 ods. l písm. a Zák. práce a vznik a
zánik tohto právneho vzťahu nie je upravený pracovnoprávnymi predpismi.”
11 Rozsudok Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 4. 1993, sp. zn. 6 Cdo 108/92
12 PALA, R. Prístupnosť súbehu výkonu funkcie (člena) štatutárneho orgánu a pracovného pomeru.
In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, roč. 2008, č. 9, str. 12
13 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26.11.1997, sp zn. 5 Cdo 92/97
10
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,,dohodnutý so všetkými náležitosťami, aby sa náplň práce zamestnanca a súčasne konateľa
nezamieňala a aby bolo zrejmé, že došlo aj k uzavretiu pracovného pomeru a že tieto činnosti si
vzájomne nekonkurujú. Ak nie je splnená táto podmienka, pracovný pomer nemôže vzniknúť, a to ani
konkludentne.“14
Podobný názor konštatoval aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v odôvodnení svojho
rozsudku sp. zn. 4 Sžso 29/2007 zo dňa 25.06.2008, keď konštatoval: ,,navrhovateľ ako konateľ
spoločnosti nebol v čase úrazu zamestnancom spoločnosti, keďže „výkon funkcie konateľa“ ako druh
činnosti nemohol byť dohodnutý pre vznik pracovného pomeru práve s poukazom na ustanovenie §
66 ods. 3 Obchodného zákonníka, keďže vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti pri
zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve. Nebolo
preukázané, že by žalobca mal so spoločnosťou uzavretú pracovnú zmluvu na výkon inej pracovnej
činnosti ako činností spojených s výkonom funkcie konateľa.“ 15
Prípustnosť pracovných zmlúv so štatutárnymi orgánmi explicitne potvrdil aj Zákonník práce,
ktorý ich uzatváranie predpokladá, pretože v § 7 ods. 3 rámcovo upravuje nasledovné: ,,So
zamestnancom, ktorý je aj štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, dohodne
podmienky podľa § 43 ods. 1 v pracovnej zmluve orgán alebo právnická osoba, ktorá ho ako
štatutárny orgán ustanovila."16
Z vyššie uvedených záverov v rámci konštantnej judikatúry českého a slovenského
najvyššieho súdu, vyplýva, že súbeh pracovného pomeru s výkonom funkcie (člena)
štatutárneho orgánu je možný, pokiaľ štatutárny orgán vykonáva v pracovnom pomere iný
druh práce ako je ten, ktorý mu vyplýva z práv a povinností (člena) štatutárneho orgánu a
súčasne štatutárny orgán nevykonáva v pracovnom pomere činnosti, ktoré sú zameniteľné s
výkonom funkcie štatutárneho orgánu.17

5

NAVRHOVANÁ KONCEPCIA ZMLUVY O VÝKONE FUNKCIE V RÁMCI REKODIFIKÁCIE
SÚKROMNÉHO ZÁVӒZKOVÉHO PRÁVA (§ 261 – 273 nObZ)

Odlišne od právnej úpravy predmetného kontraktu de lege lata je koncipovaná právna úprava
zmluvy o výkone funkcie v zmysle rekodifikačného vládneho návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a to ako autonómny zmluvný typ,
pozostávajúci z trinástich paragrafov (§ 261 – 273 nObZ), ktorý je systematicky zaradený ako prvý
pomenovaný kontrakt v rámci osobitných ustanovení o niektorých záväzkoch v ObZ. Práve toto
systematické zaradenie danej zmluvy nesporne reflektuje na skutočnosť, že právny vzťah medzi
kapitálovou obchodnou spoločnosťou a členom jej orgánu má čisto obchodnoprávny charakter.
Podobne konštatuje aj Mamojka: ,,Náš návrh zohľadňuje to, že právny vztah medzi obchodnou
spoločnosťou a členom jej orgánu má normatívne, interpretačne, doktrinálne aj judikatórne komplexný
obchodnoprávny charakter.“18
Právna úprava zmluvy o výkone funkcie v zmysle rekodifikačného vládneho návrhu stojí na
nasledovných kľúčových premisách:19
1. Odpútanie normatívnej previazanosti výkonu funkcie člena orgánu kapitálovej
obchodnej spoločnosti od mandátnej zmluvy. Táto premisa je odôvodnená v dôvodovej
správe k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony (ďalej len ,,dôvodová správa
k rekodifikačnému vládnemu návrhu“) k § 261 nObZ nasledovne: ,,Pri vymedzení právneho
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26.11.1997, sp zn. 5 Cdo 92/97
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 25.06.2008, sp zn. 4 Sžso 29/2007
16 § 7 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
17
Bližšie k Následkom neprípustnosti súbehu a hraniciam prípustnosti súbehu pozri: PALA, R. 2008.
Prístupnosť súbehu výkonu funkcie (člena) štatutárneho orgánu a pracovného pomeru. In Bulletin
slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, roč. 2008, č. 9, str. 12 - 15
18 MAMOJKA, Mojmír: Nová koncepcia zmluvy o výkone funkcie uzavieranej medzi obchodnou
spoločnosťou a členom jej orgánu, Justičná Revue, 71, 2019, č. 3, str. 241
19
Bližšie pozri MAMOJKA, Mojmír: Nová koncepcia zmluvy o výkone funkcie uzavieranej medzi
obchodnou spoločnosťou a členom jej orgánu, Justičná Revue, 71, 2019, č. 3, str. 240 - 243
14
15
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vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a členom jej orgánu odkazuje znenie § 66 ods. 6
Obchodného zákonníka na primerané použitie ustanovení o mandátnej zmluve.
Rekodifikácia súkromného práva však tento zmluvný typ vypúšťa, pretože nemá význam
jeho súbežná existencia popri príkaznej zmluve – obdobne postupovala aj rekodifikačná
komisia v Českej republike.“20
2. Zamedzenie budúcej normatívnej previazanosti výkonu funkcie člena orgánu
kapitálovej obchodnej spoločnosti s príkaznou zmluvou.
3. Zmluva o výkone funkcie ako samostatný autonómny zmluvný typ bez odkazu na
subsidiárne využitie inej pomenovanej alebo nepomenovanej zmluvy v ObZ.
K premisám 2. a 3. uvádza dôvodová správa k rekodifikačnému vládnemu návrhu k § 261
nObZ nasledovné: ,,Český zákonodarca síce vytvoril inú subsidiárnu alternatívu tým, že
odkazuje na primerané použitie ustanovení Občianskeho zákonníka o príkaze (§ 2430
a nasl.), koncepcia ,,príkazu“ a ,,výkonu funkcie“ sa však vo viacerých normatívnych,
doktrinálnych aj aplikačných prvkoch odlišuje. Akákoľvek obdobná koncepcia spočívajúca
vo vytvorení ,,nešpecializovaného“ podporného pomenovaného kontraktu by bola
recyklovaním predchádzajúceho právneho stavu, preto sa navrhuje vytvorenie
autonómneho zmluvného typu.“ 21
Zmluvu o výkone funkcie dopĺňa iba všeobecná úprava právneho postavenia člena orgánu
spoločnosti formulovaná v § 66a až 66q novelizovaného Obchodného zákonníka (napr. povinnosť
konať s odbornou starostlivosťou a pod.).22
6 PREDMET ZMLUVY O VÝKONE FUNKCIE A JEJ OBLIGATÓRNE NÁLEŽITOSTI V KONTEXTE
NAVRHOVANEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY DE LEGE FERENDA
Za prínos navrhovanej koncepcie predmetnej zmluvy v zmysle rekodifikačného vládneho
návrhu považujeme zakotvenie jej legálnej definície, ktorá je obsiahnutá v kogentnom ustanovení §
261 ods. 1 nObZ, v zmysle ktorého:
,,Zmluvou o výkone funkcie sa člen orgánu spoločnosti zaväzuje voči obchodnej
spoločnosti, že bude v súlade so zmluvou, spoločenskou zmluvou, stanovami a týmto
zákonom vykonávať svoju funkciu. Obchodná spoločnosť sa voči členovi orgánu spoločnosti
zaväzuje, že mu umožní riadny výkon funkcie.“23
Predmetom zmluvy o výkone funkcie tak bude záväzok člena orgánu spoločnosti, že bude
v súlade so zmluvou, spoločenskou zmluvou, stanovami a ObZ vykonávať svoju funkciu a naproti
tomu záväzok obchodnej korporácie umožniť členovi orgánu riadny výkon funkcie. Ide teda o
synalagmatický záväzkový vzťah, ktorému zodpovedajú vzájomné práva a povinnosti člena orgánu
spoločnosti a obchodnej spoločnosti.
Obligatórne náležitosti zmluvy o výkone funkcie sú upravené v kogentnom ustanovení § 261
ods. 2 nObZ, ktorý ustanovuje nasledovné:
,,Zmluva musí mať písomnú formu a musí ju schváliť, vrátane jej zmien, valné zhromaždenie
spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene.
Stanovy akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie môžu určiť, že zmluvu o výkone
funkcie člena predstavenstva schvaľuje, vrátane jej zmien, dozorná rada.“ 24

Dôvodová správa k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony k § 261 nObZ
21
Dôvodová správa k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony k § 261 nObZ
22 Dôvodová správa k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony k § 261 nObZ
23 § 261 nObZ zmluvy o výkone funkcie v zmysle rekodifikačného vládneho návrhu, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
24 § 261 nObZ zmluvy o výkone funkcie v zmysle rekodifikačného vládneho návrhu, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
20
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Obdobne ako pri právnej úprave inštitútu zmluvy o výkone funkcie de lege lata sa na jej
platnosť kladú formálne nároky v podobe obligatórnej písomnej formy a schválenia valným
zhromaždením spoločnosti.

7

POVINNOSTI ČLENA ORGÁNU SPOLOČNOSTI VS. POVINNOSTI OBCHODNEJ
SPOLOČNOSTI V KONTEXTE NAVRHOVANEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY DE LEGE FERENDA

Povinnosti člena orgánu spoločnosti sú upravené v ustanovení § 263 nObZ, nasledovnou
textáciou:
,,(1) Člen orgánu spoločnosti je povinný vykonávať funkciu podľa pokynov spoločnosti a v
súlade s jej záujmami, ktoré člen orgánu spoločnosti pozná alebo má poznať.
(2) Člen orgánu spoločnosti je povinný oznámiť spoločnosti všetky okolnosti, ktoré zistil pri
výkone funkcie a ktoré môžu mať vplyv na záujmy spoločnosti.“25
Člen orgánu spoločnosti je v zmysle § 263 nObZ povinný vykonávať funkciu:
•
podľa pokynov spoločnosti a v súlade s jej záujmami, ktoré člen orgánu
spoločnosti pozná alebo má poznať.
•
oznámiť spoločnosti všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone funkcie a ktoré môžu
mať vplyv na záujmy spoločnosti.
Dôvodová správa k predmetnej textácii uvádza, že navrhované ustanovenie § 263 preberá
textačnú a interpretačnú podstatu § 567 ObZ, pričom ustanovenie § 567 ods. 1 ObZ - povinnosť konať
s odbornou starostlivosťou sa normatívne zaraďuje do všeobecnej úpravy právneho postavenia člena
orgánu obchodnej spoločnosti (t.j. § 66a až 66q navrhovaného znenia Obchodného zákonníka), zatiaľ
čo ustanovenie § 567 ods. 2 ObZ26 - povinnosť konať v súlade so záujmami mandanta a povinnosť
poznať tieto záujmy je inkorporovaná do § 263 ods. 1 nObZ navrhovaného znenia zmluvy o výkone
funkcie.27
Povinnosti obchodnej spoločnosti sú upravené v ustanovení § 265 nObZ, v kontexte ktorého:
,,Spoločnosť je povinná členovi orgánu spoločnosti včas odovzdať veci a poskytnúť informácie, ktoré
sú potrebné na výkon funkcie, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať člen orgánu
spoločnosti.“28
Textácia povinnosti obchodnej spoločnosti preberá normatívnu podstatu ustanovenia § 568
ods. 2 ObZ29 na tom základe, že elementárnym predpokladom na riadny výkon funkcie člena orgánu
je to, aby obchodná spoločnosť včas odovzdala členovi jej orgánu potrebné veci a poskytla potrebné
informácie. Túto povinnosť má pritom obchodná spoločnosť kontinuálne počas celého výkonu funkcie,
nielen jednorazovo po vzniku funkcie člena orgánu spoločnosti.30

§ 263 nObZ zmluvy o výkone funkcie v zmysle rekodifikačného vládneho návrhu, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
26
§ 567 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:
,,Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v
súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár je povinný oznámiť
mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu
pokynov mandanta.“
27 Dôvodová správa k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony k § 263 nObZ
28 § 265 nObZ zmluvy o výkone funkcie v zmysle rekodifikačného vládneho návrhu, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
29
§ 568 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov: ,,Mandant
je povinný odovzdať včas mandatárovi veci a informácie, ktoré sú potrebné na zariadenie záležitosti,
pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať mandatár.“
30 Dôvodová správa k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony k § 265 nObZ
25
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ZÁVER

Zmluva o výkone funkcie je v kontexte § 66 ods. 6 ObZ de lege lata koncipovaná ako
inominátny typ zmluvy charakterizovaný subsidiárnym využitím právnej úpravy mandátnej zmluvy.
Naproti tomu je koncepcia právnej úpravy zmluvy o výkone funkcie v zmysle rekodifikačného vládneho
návrhu formulovaná ako autonómny zmluvný typ, pozostávajúci z trinástich paragrafov (§ 261 – 273
nObZ) systematicky zaradený ako prvý pomenovaný kontrakt v rámci osobitných ustanovení o
niektorých záväzkoch v ObZ, ktorá má podľa nášho názoru de lege ferenda potenciál byť lepšou
alternatívou súčasnej právnej úpravy predmetného kontraktu.
Práve systematické zaradenie predmetnej zmluvy do osobitných ustanovení o niektorých
záväzkoch v ObZ nesporne reflektuje na skutočnosť, že právny vzťah medzi kapitálovou obchodnou
spoločnosťou a členom jej orgánu má čisto obchodnoprávny charakter, preto táto normatívna
koncepcia zmluvy o výkone funkcie stojí na nasledovných premisách:
1. Odpútanie normatívnej previazanosti výkonu funkcie člena orgánu kapitálovej obchodnej
spoločnosti od mandátnej zmluvy.
2. Zamedzenie budúcej normatívnej previazanosti výkonu funkcie člena orgánu kapitálovej obchodnej
spoločnosti s príkaznou zmluvou.
3. Zmluva o výkone funkcie ako samostatný autonómny zmluvný typ bez odkazu na subsidiárne
využitie inej pomenovanej alebo nepomenovanej zmluvy v ObZ.
Za prínosné považujeme, že viaceré ustanovenia navrhovanej koncepcie zmluvy o výkone
funkcie sú textované takým spôsobom, že vytvárajú priestor doktríne i judikatúre na dotvorenie
obsahu práv a povinností obchodnej korporácie i člena jej orgánu zohľadňujúcej aktuálny vývoj
korporačného práva v nadväznosti na korporačnú prax.
Je treba však poznamenať, že prezentované návrhy kodifikácie zmluvy o výkone funkcie
v zmysle rekodifikačného vládneho návrhu, nie sú definitívne, preto až kým nebude definitívna verzia
návrhu rekodifikácie súkromného záväzkového práva, môžeme na túto tému diskutovať len v
teoretickej rovine. Uvedené však na druhej strane neznamená, že úvahy prezentované v predmetnom
príspevku nemôžu byť prínosné k rozvinutiu doktríny o danom inštitúte v rámci slovenského právneho
poriadku de lege lata ako aj de lege ferenda.
Veríme, že pertraktovaná legislatívna konštrukcia zmluvy o výkone funkcie v kontexte
rekodifikačného vládneho návrhu by v prípade pozitívneho dokončenia rekodifikácie súkromného
záväzkového práva mohla znamenať pozitívny prínos v slovenskom právnom poriadku, a preto
dúfame, že sa po ukončení verejných diskusií nájde všeobecný konsenzus na schválenie
predmetného návrhu.
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POSTAVENIE SPRÁVCU A DLŽNÍKA V KONKURZNOM KONANÍ
V KONTEXTE DE LEGE FERENDA
Mgr. Dominika Ševčíková

Abstract: The paper addresses current current challenges and considerations in the field of
bankruptcy proceedings with a focus on the position of the Trustee and the Bankrupt in the context of
de lege ferenda.
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá aktuálnymi výzvami a úvahami v oblasti konkurzného konania so
zameraním na postavenie Správcu a Dlžníka v kontexte de lege ferenda.
Key words: Powers of the Trustee, Debtor, honest intent
Kľúčové slová: Právomoci Správcu, Dlžník, poctivý zámer
1 ÚVOD
V súčasnosti je konkurzné konanie esenciálnou súčasťou každého vyspelého štátu s trhovou
ekonomikou. V dôsledku slobody podnikania vzniká na trhu veľká konkurencia, čo má za následok
nadbytok tovarov a služieb. Uvedené následne speje k skutočnosti, že mnohým subjektom výnosy
z podnikateľskej činnosti nestačia na krytie strát a nákladov, v dôsledku čoho sa podnikateľský
subjekt dostáva do pozície dlžníka. Vo svete plnom ľahko dostupných spotrebiteľských úverov,
bezhotovostného platobného styku, obyvateľstvo ľahko podľahne novodobému trendu uzavrieť
záväzky, ktoré nie sú schopní splácať. Dotknuté sú tak nielen podnikateľské subjekty, ale aj fyzické
osoby. Pokiaľ sa však miera ekonomickej nespôsobilosti subjektu dostane do rozsahu
zodpovedajúcemu úpadku, je nutné túto zdanlivo bezvýchodiskovú situáciu riešiť pomocou noriem
konkurzného práva. Za účelom zamedzenia negatívnych dôsledkov úpadku zákonodarca vytvára
viaceré mechanizmy tak, aby boli aplikovateľné už v jeho počiatočnom štádiu, a teda v čo najväčšej
miere zabezpečili práva a ochranu dotknutých veriteľov dlžníka. Východiskovým prameňom sa tak
v tomto kontexte nepochybne stáva Zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. (ďalej len
ZKR) a jeho vykonávacia vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005.
„Zákon upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym
uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým
v reštrukturalizačnom pláne“1. Už vo svojich úvodných ustanoveniach tak zákon o konkurze a
reštrukturalizácii predpokladá možnosti riešenia úpadku dlžníka prostredníctvom základných druhov
súdnych konaní. Z dikcie vyššie uvedeného ustanovenia môžeme vyvodiť, že sa jedná o osobitné
druhy civilných konaní, v ktorých si veritelia uplatňujú svoje pohľadávky voči dlžníkovi – právnickej
osobe alebo fyzickej osobe.2 Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 377/2016 Z.z.
s účinnosťou od 1. marca 2017 zaviedla do štvrtej časti zákona, z pohľadu dlžníka doposiaľ
najefektívnejšie koncipovaný druh konkurzného konania, formou oddlženia fyzickej osoby. Takáto
koncepcia zabezpečuje jednoduchý prístup k novému inštitútu prostredníctvom Centra právnej
pomoci. Ľahká dostupnosť sa v praxi realizuje formou podania návrhu na vyhlásenie konkurzu
v právnom zastúpení Centrom. Bezplatné právne poradenstvo a príprava návrhu na vyhlásenie
konkurzu s následným splatením sumy 500 Eur, zväčša formou mesačných splátok vo výške 12 Eur
predstavuje ľahko dostupný spôsob zbavenia sa dlhov.3 Nemožno opomenúť ani druhú formu
oddlženia podľa štvrtej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii, prostredníctvom splátkového
kalendára, ktorý je vhodnejší najmä pre dlžníkov, ktorí ešte disponujú majetkom, no z objektívnych
§1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
DURICA, M.; Zákon o konkurze a reštrukturalizácii Komentár, C. H. Beck - rok 2019, ISBN 978-807400-754-5
3 https://www.centrumpravnejpomoci.sk/sekcia/7-zakladne-informacie-o-osobnom-bankrote
1
2
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dôvodov nie sú schopní svoje záväzky plniť. V prípade splátkového kalendára majetkové práva
dlžníka neprechádzajú na správcu, ostanú vo vlastníctve dlžníka, avšak vo vymedzenom období je
dlžník povinný do konkurznej podstaty odvádzať sumu, ktorú určí súd. V tomto type konania však
musí byť dosiahnutá miera uspokojenia veriteľov vyššia, ako by veriteľ mohol dosiahnuť v konkurze.
4 V oboch formách sa dlhy stanú nevymáhateľnými už vyhlásením konkurzu, resp. rozhodnutím o
určení splátkového kalendára.
Na tomto mieste je vhodné poukázať na obsah uznesenia o vyhlásením konkurzu, v ktorom
už v úvodných ustanoveniach súd konštatuje: „oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.“
Zo samotného znenia uznesenia o vyhlásení konkurzu je zrejmé, že takáto právna úprava
v komparácii s predchádzajúcou právnou úpravou konkurzného konania i legislatívou platnou
v zahraničí, v značnej miere zvýhodňuje postavenie dlžníka.
2. POSTAVENINE DLŽNÍKA
Platná právna úprava konkurzného konania, najmä vo forme osobného bankrotu, logicky
láka dlžníka na zneužívanie tohto inštitútu na úkor veriteľa. Z uvedeného dôvodu je vhodné upriamiť
pozornosť na rozsah práv a povinností dlžníka v zmysle de lege lata. Zákon o konkurze
a reštrukturalizácii upravuje podmienky pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, ako aj jeho povinnosti po vyhlásení konkurzu, vo veľkej miere liberálne. Prvotné negatíva
tejto úpravy je možné pozorovať už v samotných zákonných podmienkach na vstup dlžníka
do oddlženia. Právna úprava pred účinnosťou novely č. 377/2016 Z.z. zaväzovala dlžníka na
kumulatívne splnenie viacerých podmienok. Prvou bola existencia aspoň dvoch veriteľov s
pohľadávkami po uplynutí lehoty splatnosti, druhú podmienku dlžník naplnil ak bol tzv. platobne
neschopný. Najdôležitejšou podmienkou predchádzajúcej právnej úpravy však z pohľadu veriteľa
bola existencia majetku dlžníka, v minimálnej hodnote aspoň 1.659,70Eur. Zásadná zmena teda
nastala úplným upustením od tretej podmienky. Zákon taktiež proces konkurzného konania výrazne
zjednodušil jeho zúžením len na fázu oddlženia.5,6 Dlžník tak nemusí absolvovať zdĺhavý konkurz v
rámci ktorého sú uspokojovaní jeho veritelia. Aktuálna právna úprava tak obmedzuje práva veriteľov
v značnej miere tým, že uspokojenie ich pohľadávok nemusí nastať ani len čiastočne. Takáto
koncepcia už pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu umožňuje dlžníkovi len vyhlásiť, že
nedisponuje žiadnym majetkom, čím nepochybne znemožňuje jeden z primárnych cieľov samotného
konkurzného konania, ktorým by malo byť čo najvyššie uspokojenie veriteľov úpadcu.
S účinnosťou od 1. januára 2020 boli novelou - zákonom č. 390/2019 Z.z. okrem iných zmien
zákona o konkurze a reštrukturalizácii zároveň modifikované i podmienky oprávnenia dlžníka podať
návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára. Vyššie uvedená novela
zaviedla dĺžku trvania exekučného konania alebo iného vykonávacieho konania - 1 rok po uplynutí,
ktorého môže dlžník podať návrh na vyhlásenie konkurzu. De facto tak dlžník prišiel o možnosť podať
návrh na vyhlásenie konkurzu bezprostredne potom, ako dokázal preukázať vedenie aspoň jedného
exekučného konania.7 Ďalší nemenej významný nedostatok súčasnej legislatívy spočíva
v problematike poctivého zámeru dlžníka. Vo väčšine zahraničných úprav konkurzného
konania je práve skúmanie poctivého zámeru obligatórnou náležitosťou pre povolenie
oddlženia. Poctivosť svojho zámeru je zároveň dlžník povinný preukázať príslušnými
dokladmi. V tomto kontexte sa opätovne prejavuje liberálnosť slovenského zákonodarcu,
ktorý poctivý zámer dlžníka prezumuje. Vyvrátiť ho je možné len na základe návrhu na zrušenie
konkurzu pre nepoctivý zámer, a teda až po rozhodnutí o oddlžení úpadcu. Aktívne
legitimovaným na podanie návrhu na zrušenie konkurzu je v tomto prípade však len prihlásený
veriteľ úpadcu8. Za predpokladu, že sa v rámci konania o zrušenie oddlženia veriteľovi podarí

Dôvodová správa k zákonu č. 377/2016 Z.z.
https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/obchodne-financne-pravo/63-platna-pravnauprava-oddlzenia-fyzickych-osob-v-kontexte-principu-proporcionality-prav-veritelov-a-dlznikov-2-cast
6 https://www.epi.sk/odborny-clanok/zakladne-rozdiely-medzi-starou-a-novou-upravouoddlzenia.htm
7 https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/zmeny-v-osobnych-bankrotoch-od-1-1-2020-akt.htm
8 Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
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preukázať dlžníkov nepoctivý zámer, súd rozsudkom rozhodnutie o oddlžení zruší, čím sa
oddlženie stane voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam ktoré neboli uspokojené, sa
obnoví ich vymáhateľnosť a ich premlčacia doba sa predĺži9. S uvedeným postupom je tak
nevyhnutne spojené opätovné vynaloženie nákladov zo strany veriteľa. Z pohľadu aplikačnej
praxe by tak vhodným riešením v zmysle de lege ferenda bolo napríklad rozšírenie aktívnej
vecnej legitimácie pre podanie návrhu na zrušenie konkurzu pre nepoctivý zámer na osobu
správcu. Správca konkurznej podstaty, je jediným, ktorý sa s osobou úpadcu v skutočnosti stretne,
zisťuje jeho majetkové pomery, vie si utvoriť obraz o osobe dlžníka a v konečnom dôsledku
o poctivosti jeho zámeru. Takáto možnosť by nielen prispela k odstrašeniu špekulatívnych dlžníkov,
no najmä by výrazne posilnila postavenie veriteľa.
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ukladá dlžníkovi rozsiahli výpočet práv a povinností.
V kontexte úvah de lege ferenda si našu pozornosť zaslúži najmä povinnosť úpadcu poskytovať súdu,
správcovi a veriteľskému výboru všetku potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
požadovať10. Neposkytnutie súčinnosti úpadcom značne sťažuje výkon činnosti správcu najmä v
prípade speňažovania majetku. Hoci je dlžník týmto ustanovením nepochybne viazaný, zákon už
neposkytuje žiadne donucovacie nástroje voči neplneniu tejto povinnosti. Jediným zabezpečovacím
inštitútom, tak v tomto prípade ostáva pokuta za neposkytnutie súčinnosti správcovi do výšky 165 000
Eur. Právoplatné uznesenie o uložení pokuty je exekučným titulom. Otázne však je, či je takéto
uloženie pokuty účelné, nakoľko jej neuhradenie a zaradenie medzi pohľadávky proti podstate
v konečnom dôsledku znižuje prípadný výťažok z konkurzu.
3. POSTAVENIE SPRÁVCU
Vyššie sme načrtli, že súčasná právna úprava konkurzného konania je koncipovaná viditeľne
v prospech dlžníka. Súčasne tak stavia veriteľov do neľahkej situácie, a výrazne sťažuje výkon
činnosti správcu. Naproti tomu zároveň stojí celý rad povinností správcu a jeho zodpovednosť.
Základné povinnosti správcu nachádzame okrem zákona o konkurze a reštrukturalizácii, najmä
v zákone č. 8/2005 Z.z. o správcoch, ktorý už vo svojich úvodných ustanoveniach správcovi ukladá
povinnosť vykonávať správcovskú činnosť čestne, zodpovedne a svedomito.
V súvislosti s postavením správcu ako osoby poverenej správou a speňažovaním majetku je
vhodné priblížiť aspoň tie najvýznamnejšie, medzi ktoré nepochybne patrí najmä chrániť majetok
podliehajúci konkurzu pred poškodením, stratou alebo iným znehodnotením. Významnou je povinnosť
postupovať rovnocenne voči všetkým veriteľom, s ktorou sa neodmysliteľne prelínajú aj ustanovenia
Trestného zákona (trestný čin zvýhodňovania veriteľa, trestný čin marenia konkurzného
a vyrovnacieho konania a iné). Za zmienku stojí i informačná povinnosť, ktorú má správca voči
veriteľom i súdu. Správca je povinný pravidelne, v určených lehotách predkladať správu o stave
a priebehu konkurzného konania a plánovaných úkonoch.11
Z pohľadu aplikačnej praxe sa však problematickejšou javí povinnosť správcu postupovať pri
výkone svojej činnosti s odbornou starostlivosťou, s využitím všetkých svojich skúseností a odborných
vedomostí.12 Ak správca nemá potrebné skúsenosti alebo odborné vedomosti na riadne vykonanie
niektorého úkonu správcovskej činnosti, je povinný požiadať o pomoc odborníka. Správca uplatňuje
túto svoju povinnosť pri zisťovaní majetku úpadcu no najmä v súvislosti so zostavovaním súpisu
majetku konkurznej podstaty. S vyhotovením súpisu majetku je spájaná aj prísna absolútna
zodpovednosť správcu za škodu spôsobenú pri súpise majetku. Častokrát má však správca pri
zisťovaní a zabezpečovaní majetku svoju činnosť sťaženú. V tomto bode by som chcela poukázať
hlavne na vykonávanie lustrácii v zmysle ust. § 75 ZKR. Na základe uvedeného ustanovenia sú všetky
dotknuté inštitúcie a orgány povinné poskytnúť správcovi požadovanú súčinnosť bezodkladne a
bezodplatne. Správca za účelom dodržania rýchlosti a hospodárnosti konkurzného konania, zasiela
žiadosti o poskytnutie súčinnosti najmä Geografickému a kartografickému úradu Slovenskej
republiky, príslušným Dopravným inšpektorátom Okresných riaditeľstiev policajného zboru, mobilným

9

https://www.epi.sk/odborny-clanok/poctivy-zamer-a-jeho-preskumavanie-pocas-osobnehobankrotu.htm
10 § 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
11 STOFKOVA,P. Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, IURA EDITION,
spol. s r. o., 2012, ISBN 978-80-8078-561-1
12 §3 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch
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operátorom, bankovým inštitúciám a Centrálnemu depozitáru cenných papierov Slovenskej republiky.
V súčasnosti je táto činnosť pre správcov zjednodušená vďaka možnosti využiť elektronickú schránku.
Správca teda zasiela žiadosti o vykonanie lustrácie na majetok úpadcu elektronicky. Praxou
niektorých inštitúcií, najmä bánk a mobilných operátorov, však je vyúčtovať správcovi za vykonanie
lustrácie nemalé poplatky v zmysle svojich sadzobníkov. Akokoľvek zákon o konkurze a
reštrukturalizácii hovorí o bezodplatnom poskytovaní informácii správcovi, právne predpisy
upravujúce činnosť uvedených inštitúcií túto požiadavku nereflektujú.
Poplatky za vykonanie lustrácie zaraďujeme k pohľadávkam proti
podstate, čím dochádza k navyšovaniu nákladov konkurzného konania hneď od začiatku konkurzu,
teda už vo fáze, kedy ešte správca nespeňažil žiaden majetok, nie je mu priznaná žiadna odmena,
pričom je však povinný pohľadávku proti podstate uhradiť prakticky ihneď po jej vyúčtovaní.
Z uvedeného dôvodu považujem za potrebné v kontexte de lege ferenda upraviť ustanovenie § 75
ZKR ako prednostné pred predpismi upravujúcimi činnosť bánk, telekomunikačných operátorov,
a inštitúcií, ktoré disponujú údajmi, aké sú pre riadny výkon činnosti správcu nevyhnutné.
Ďalší problém, ku ktorému mnohokrát dochádza pri výkone správcovskej činnosti, opätovne
súvisí s vykonávaním lustrácií podľa ust. § 75 ZKR. Tak ako je uvedené v predchádzajúcom odseku,
v zmysle dotknutého ustanovenia sú inštitúcie povinné poskytovať súčinnosť správcovi bezodkladne.
Výklad termínu „bezodkladne“ však pre účely konkurzného konania nie je nikde jasne definovaný.
Mnohé orgány si tento pojem vykladajú takpovediac po svojom. Nie je pritom nič výnimočné ak
napríklad Centrálny depozitár cenných papierov vykonáva lustráciu v lehote 6 mesiacov od doručenia
žiadosti. Eventuálne tak môže nastať situácia, obzvlášť v konaní o oddlžení, podľa štvrtej časti zákona
o konkurze a reštrukturalizácii, kedy dožiadaná inštitúcia odmietne vykonať lustráciu, s odôvodnením,
že konkurzné konanie bolo medzičasom ukončené. Ak by teda aj dlžník bol vlastníkom cenných
papierov, a túto skutočnosť zamlčal, správca sa už o ich existencii nedozvie. Na základe týchto
skutočností navrhujem do budúcna ustanovenie rozšíriť o maximálnu lehotu 30 dní, v ktorej má byť
odpoveď na žiadosť správcovi doručená. Vážnosť výkonu správcovskej činnosti, ako sme už uviedli
vyššie, so sebou prináša množstvo povinností, ktorých rešpektovanie je zabezpečené na viacerých
úrovniach. Na tomto mieste je vhodné upriamiť pozornosť na problematiku zodpovednosti správcu.
Dohľad nad správcami je vykonávaný primárne veriteľským výborom alebo zástupcom veriteľov, a
samozrejme príslušným súdom. Osobitný dohľad vykonáva Odbor dohľadu nad právnickými
profesiami Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Vyššie sme sa zmenili o absolútnej
zodpovednosti správcu za škodu pri súpise majetku, popri ktorej nemožno opomenúť trestnoprávnu
zodpovednosť, zodpovednosť za zamestnancov, ktorých poveril vykonaním jednotlivých úkonov
správcovskej činnosti, či zodpovednosť za škodu podľa Občianskeho zákonníka, ktorú spôsobil
v súvislosti s výkonom svojho povolania. Sankciami v tomto kontexte sú nie len vysoké pokuty, ale aj
striktné podmienky vyčiarknutia zo zoznamu správcov, a to už v prípade ak správca opakovane
v období jedného roka po uložení pokuty, závažne poruší svoje povinnosti. Okrem uloženia pokuty
teda vyčiarknutiu zo zoznamu správcov nepredchádza napríklad pozastavenie činnosti, či iné
„varovné“ disciplinárne konanie. Všetky uložené pokuty sú zároveň dostupné verejnosti v zozname
správcov. Z môjho pohľadu je koncepcia zodpovednosti správcu nastavená veľmi prísne. Za účelom
vyváženia právomocí a zodpovedností správcu, považujem za dôležité, do budúcna vytvoriť Komoru
správcov konkurznej podstaty, ktorá doposiaľ v Slovenskej republike absentuje. Dohľad nad
správcami by tak vykonávala Komora správcov, ako prvostupňový orgán samostatne. Možným
riešením je aj jej zlúčenie s Komorou exekútorov v zmysle modelu, ktorý sa úspešne uplatňuje v
Estónsku.13 Komora by disponovala právomocou uložiť správcovi napomenutie, a v opakovaných
či vážnejších prípadoch porušenia zákona a povinností správcu pokuty či iné disciplinárne opatrenia,
ako napríklad prerušenie výkonu funkcie. Komora správcov by zároveň zjednotila problematiku
odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávanie správcov, ktoré je v súčasnosti zverené najmä do
pôsobnosti Inštitútu vzdelávania konkurzných správcov, a iných spoločenstiev pod dohľadom
Ministerstva spravodlivosti SR. Druhostupňovým orgánom kontroly by boli súdy a Ministerstvo
spravodlivosti SR. Vytvorenie Komory správcov konkurznej podstaty vnímam ako nevyhnutný krok,
pre zjednotenie a efektívnejší výkon tohto povolania aj v dôsledku vysokého počtu správcov
konkurznej podstaty na Slovensku a jeho neustálym sa zvyšovaním.
13
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4. KOMPARÁCIA
V zmysle úvah de lege ferenda, s poukazom na výsledky hodnotenia (efektívnosti)
úpadkového práva podľa Svetovej banky, je na tomto mieste vhodné upriamiť pozornosť na
normatívne právne akty, upravujúce konkurz fyzickej osoby v niekoľkých vyspelých štátoch.
Nasledujúca komparácia reflektuje pozitíva právnej úpravy konkurzného konania v Singapure, v
Poľskej, a Českej republike.
V celosvetovom rámci je za najúčinnejšiu právnu reguláciu konkurzného konania
považovaný práve Bankrotový zákon Singapuru. Tzv, Bankruptcy Act obdobne ako mnohé iné právne
systémy determinuje podmienky oddlženia fyzickej osoby najmä stanovením minimálnej a maximálnej
dosiahnutej výšky dlhu. Výška dlhu fyzickej osoby, ktorá sa dostala do úpadku musí byť väčšia ako
10 000 USD (8 509,12 Eur). Zároveň sa však náležitosti oddlženia sprísňujú v prípade ak celková
výška záväzkov dlžníka prevyšuje hranicu 100 000 USD (85 091,17 Eur). Pokiaľ výška záväzkov
dlžníka túto hodnotu presahuje, subjekt za účelom oddlženia obligatórne vstupuje do súdneho
konania. Ochrana veriteľov je v takomto prípade zabezpečená súdom ustanoveným správcom
konkurznej podstaty, ktorého povinnosťou je speňažiť majetok patriaci do konkurznej podstaty,
vykonávať zrážky z príjmu úpadcu, a postupne tak v čo najväčšom rozsahu uspokojiť práva jeho
veriteľov. Zároveň takáto právna úprava do veľkej miery obmedzuje slobodu úpadcu, ktorému
v priebehu súdneho konania nie je umožnené vycestovať z krajiny bez príslušného povolenia.
Rovnako tak je vylúčené podanie akejkoľvek žaloby na súde, či pokračovanie vo výkone verejnej
funkcie. Súčasťou takejto striktnej úpravy je existencia osobitnej databázy, obdobnej ako slovenský
register úpadcov. Obligatórne zaradenie osoby dlžníka do tejto databázy tak bráni dlžníkovi získať
úver či pôžičku počas celej doby trvania súdneho konania. Samotné oddlženie v tejto podobe pritom
neznamená nevymáhateľnosť pohľadávok dlžníka automaticky, tak ako to je v mnohých iných
právnych poriadkoch. Súd tak rozhodne až po posúdení priebehu speňažovania majetku dlžníka,
zohľadní v akom rozsahu boli odvádzané príjmy úpadcu v prospech veriteľov, berie do úvahy
odporúčanie správcu a výšku dlhu, ktorá nesmie presiahnuť hranicu 500 000 USD (425 455,85), to
všetko len za predpokladu, že pohľadávky veriteľov boli úplne uspokojené, alebo ak bola o ďalších
splátkach s veriteľmi uzavretá samostatná dohoda. Liberálnejšie podmienky bankrotový zákon
nastoluje naopak v prípade, kedy záväzky/celkový dlh osoby úpadcu nedosiahol hodnotu 100 000
USD (85 091,17 Eur). V Takomto modely je po schválení súdom oddlženie realizované mimosúdne,
formou akéhosi splátkového rozvrhu, ktorý je nutné ukončiť do 5 rokov. Spôsob funguje v plnom
rozsahu na báze dobrovoľnosti, čím sa sleduje spokojnosť oboch strán, veriteľov i dlžníka.
Poľský právny poriadok na rozdiel od právnej úpravy platnej v Slovenskej republike
stanovuje už podmienky vstupu dlžníka – fyzickej osoby do konkurzu značne prísnejšie. Tento
umožňuje subjektu absolvovať oddlženie iba za predpokladu, že sa ocitol v úpadku v dôsledku
objektívnych príčin ako je napríklad závažný zdravotný stav, strata zamestnania, či následkom iných
relevantných skutočností, bez svojho zavinenia. Vylúčené je taktiež podanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu úpadcom, ktorý sa do takto nepríhodnej ekonomickej situácie dostal následkom alkoholizmu
či toxikománie.14
V Českej republike je právna úprava oddlženia napriek podobnosti so Slovenským právnym
poriadkom opätovne spracovaná o čosi odlišne, s prevažujúcimi prvkami ochrany veriteľov. Pred
povolením oddlženia súd podrobne skúma najmä poctivosť zámeru dlžníka, ktorý nemožno len
predpokladať, tak ako sa poctivý zámer prezumuje podľa právnej úpravy platnej v Slovenskej
republike. Zvýšená ochrana veriteľa sa odzrkadľuje i v prípade ak bol podaný návrh na vyhlásenie
konkurzu osobou, ktorej záväzky pochádzajú z podnikateľskej činnosti. V tejto súvislosti je
obligatórnou náležitosťou vyhlásenia konkurzu súhlas veriteľa s oddlžením. Obdobne ako
v slovenskej právnej úprave, Český insolvenčný zákon rozlišuje dva základné druhy oddlženia.
Pričom sa rovnako jedná o oddlženie formou splátkového kalendára alebo formou speňaženia
majetku dlžníka, avšak s určitými modifikáciami. To akou formou bude zabezpečený proces
oddlženia, resp. aká forma konkurzu bude povolená, zákon zveruje do pôsobnosti schôdze veriteľov,
korí pomerne podľa výšky svojich pohľadávok, hlasovaním rozhodnú o spôsobe oddlženia. V oboch
týchto formách sa zároveň vyžaduje splateniu dlhov minimálne v rozsahu 30%. Zákon však upravuje
14
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i možnosť uzatvoriť písomnú dohodu medzi veriteľom a dlžníkom predmetom, ktorej bude rozsah
splatenia jeho pohľadávky nižší ako 30%, a ktorá tak predstavuje zákonom požadovaný súhlas
veriteľa.15
4. ZÁVER
Príspevok bol vypracovaný s cieľom poskytnúť čitateľovi pohľad na jednotlivé druhy
konkurzného konania, so zreteľom na postavenie správcu konkurznej podstaty a dlžníka. Obsah
práce je obohatený o poznatky aplikačnej praxe, pričom v zmysle úvah de lege ferenda poukazuje na
vybrané negatívne aspekty právnej úpravy konkurzného konania a ich možné riešenia. Príspevok
vytvára vzhľadom na rozsiahlosť zvolenej témy, množstvo nezodpovedaných otázok, rovnako
reflektuje potrebu prijatia zmien právnej úpravy konkurzného práva, a to primárne s ohľadom na vývoj
spoločenských udalostí a ekonomickej situácie súčasnej doby. V poslednej časti sme na báze právnej
komparistiky analyzovali vybrané právne úpravy vyspelých štátov, ako sú Singapur, Poľská a Česká
republika. Zároveň si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že nemožno zabúdať ani na judikatúru,
ktorá hodnotovo obohacuje stabilitu právneho prostredia. Záverom považujeme za podstatné, aby
práve zákonodarca mal pri tvorbe budúcich právnych úprav na zreteli nielen ekonomické ozdravenie
dlžníka, ale upriamil pozornosť vo väčšej miere na samotného veriteľa a v tomto kontexte zohľadnil
i postavenie a právomoci správcu.
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PRÁVNE A EKONOMICKÉ ASPEKTY LIKVIDÁCIE OBCHODNEJ
SPOLOČNOSTI VO SVETLE NOVELY OBCHODNÉHO
ZÁKONNÍKA1
Jana Strémy
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract:
The aim of the paper is to analyze the liquidation process, its legal and economic elements. The author
deals, inter alia, with the protection of the creditor through the amendment of the institute by Act no.
390/2019 Coll., which will take effect on 1.10. 2020. The critical analysis points to the cohesive
elements of liquidation with bankruptcy proceedings and the protection of third parties. In the article,
the author also mentions the economic aspects of the amendment to the Commercial Code in question.
Abstrakt:
Cieľom príspevku je analýza procesu likvidácie, jej právnych a ekonomických prvkov. Autorka sa
venuje inter alia ochrane veriteľa prostredníctvom novelizácie inštitútu zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorá
nadobudla účinnosť 1. októbra 2020. Kritická analýza poukazuje na kohézne prvky likvidácie s
konkurzným konaním a ochranu tretích osôb. Autorka neopomína ani ekonomické aspekty predmetnej
novely.
Key words: liquidation, liquidator, rights and obligations, legal capacity.
Kľúčové slová: likvidácia, likvidátor, práva a povinnosti, právna subjektivita.

1

ÚVOD

Inštitút likvidácie je bazálnym inštitútom korporačného práva a zastáva v ňom náležité miesto
spolu s penzom funkcií, ako je ochranná funkcia spočívajúca v ochrane práv veriteľov a reziduálnych
veriteľov spoločnosti, zabezpečovacia funkcia ako splnenie verejnoprávnych a súkromnoprávnych
záväzkov a v neposlednom rade in genere podpora právnej istoty. In medias res uvádzame, že
likvidácia je ako administratívne, tak aj procesne náročný proces, ktorý sa fokusuje na vysporiadanie
majetkových pomerov zrušenej spoločnosti (ad primum bez ingerencie súdu). Zmeny v corporate life
cycle súvisiace so vstupom spoločnosti do likvidácie v mnohom vyvolávali v mnohých uhloch pohľadu
stav právnej neistoty a aj samotnú právnu úpravu likvidácie nebolo možné považovať za dostatočnú.
V likvidácii už na prvý pohľad badáme paradigmu s konkurzným konaním 2 vedúcim k uspokojeniu
nárokov veriteľov, avšak v prípade likvidácie aj reziduálnych veriteľov voči spoločnosti k rozdeleniu
likvidačního zostatku. Likvidáciu realizuje likvidátor prostredníctvom speňaženia aktív spoločnosti a
uspokojením nárokov veriteľov. Nároky spoločníkov na likvidačný zostatok sú vo vzťahu
k pohľadávkam veriteľov podriadenými nárokmi. Ide o mimosúdne konanie zrušenej spoločnosti,

Príspevok vznikol v rámci projektu APVV-16-0553 pod názvom Premeny a inovácie konceptu
kapitálových spoločností v podmienkach globalizácie.
2 Konkurz je podľa zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov osobitý druh civilného súdneho konania, ktorého účelom je tiež uspokojiť pohľadávky
veriteľov. Ide o riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho
veriteľov. V konkurze je úpadca chránený pred exekúciami a inými súdnymi konaniami. Konkurzné
konanie, v ktorom sa speňaží celý majetok dlžníka, sa označuje aj ako likvidačný konkurz.
1
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ktoré smeruje k jej zániku.3 Akcentujeme, že právna úprava procesu likvidácie obchodnej spoločnosti
je prevažne kogentnou právnou úpravou, od ktorej sa nemožno individuálnou úpravou v bazálnych
korporačných dokumentoch, resp. v dohode s treťou stranou, odchýliť.4
Zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len
„novela“), došlo s účinnosťou od 1. októbra 2020 k rozsiahnej úprave podmienok pre zrušenie,
neplatnosť a zánik obchodných spoločností. Za nedobrovoľné zrušenie spoločnosti vymedzené v §
68 ods. 4 Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“) sa považuje zrušenie spoločnosti na základe
rozhodnutia súdu, ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením
konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz alebo z iného
dôvodu, ak tak ustanoví tento zákon. Vymedzenie dôvodov pre zrušenie spoločnosti na základe
rozhodnutia súdu je uvedené v § 68b ObZ. Zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
je uvedené v § 20 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze“).5 Nová právna
úprava procesu likvidácie na základe novely spočíva v paradigme konkurzného konania. 6 Je nielen
prejavom snahy zákonodarcu protežovať v procese likvidácie tretie osoby (napr. v postavení
veriteľov), ale aj záujem reziduálnych veriteľov likvidovanej obchodnej spoločnosti a eliminovať
akýkoľvek odliv majetku zo zrušenej spoločnosti, ako aj motivovať zrušenú spoločnosť k včasnému
zápisu osoby likvidátora do obchodného registra. De facto situácia pri nakladaní s aktívami
spoločnosti v takomto medziobdobí môže byť s ohľadom na záujmy veriteľov na uspokojení ich
nárokov problematická. S uvedeným panoptikom zákonodarcu marginálne súvisí aj zavedenie ust. §
68c ObZ tkvejúce vo významne reštriktívnej úpravy nakladania s majetkom spoločnosti po jej zrušení,
ale ešte vo fáze pred okamihom vstupu do likvidácie. Zákonodarca prijatie predmetného ustanovenia,
inšpirujúc sa úpravou transakcií s konfliktom záujmov v § 59a ObZ a úpravou významných
obchodných transakcií v § 220ga ObZ a nasl. zdôvodňuje tým, že v čase po zrušení spoločnosti
existuje nezanedbateľné riziko, že nakladanie s majetkom spoločnosti v čase do ustanovenia
likvidátora, ktorého zápis do obchodného registra je v zmysle novely okamihom vstupu spoločnosti
do likvidácie, čím by potencionálne mohol zmariť možnosti uspokojenia oprávnených nárokov
veriteľov. V znení ustanovenia § 68c ObZ detekujeme, že vo vzťahu k rozsahu nakladania s majetkom
spoločnosti by mal preto v čase po zrušení až do okamihu vstupu do likvidácie nastať režim status
quo, v doktríne známy aj ako standstill. Hoci v prípade ust. § 59a ObZ a § 220ga ObZ dochádza
Likvidátor môže uskutočniť likvidáciu len pod podmienkou, že z majetku likvidovanej spoločnosti
môže uspokojiť oprávnené pohľadávky všetkých veriteľov dlžníka. Likvidátor nemôže uspokojiť
pohľadávky len niektorých veriteľov, niektoré vôbec nie, niektoré len čiastočne. Pri likvidácii platí
prezumpcia, že zrušená spoločnosť má ad minima dostatok majetku na uspokojenie všetkých svojich
veriteľov, eventuálne zvyšok sa rozdelí medzi spoločníkov ako podiel na likvidačnom zostatku. Pozri
bližšie MAMOJKA, M., ml. Obmedzenie právnej subjektivity obchodnej spoločnosti pred vznikom a
počas likvidácie. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 24/2006. Bratislava:
Univerzita Komenkého, 2006, s. 79. K subjektivite spoločnosti v likvidácii pozri bližšie aj
PATAKYOVÁ, M., GRAMBLIČKOVÁ, B. Bankruptcy and Liquidation: Current Legal Situation in
European and International Context, Solutions under the European Model Company Act (EMCA) In:
European Company and Financial Law Review 2016, vol. 13, issue 2, s. 339. ISSN 1613-2556.
Dostupné z: https://doi.org/10.1515/ecfr-2016-0322
4 V ostatných záležitostiach, ktoré sa nedotýkajú procesu likvidácie, sa použijú ustanovenia druhej
časti Obchodného zákonníka.
5 Napr. v ust. § 68 ObZ je s účinnosťou od 1. októbra 2020 osobitne legislatívne upravené tzv.
dobrovoľné a nedobrovoľné zrušenie spoločností. Podmienky a dôvody dobrovoľného zrušenia
spoločnosti, ktoré sú vymedzené v § 68 ods. 3 ObZ, je uplynutie času, na ktorý bola spoločnosť
založená a vstup spoločnosti do likvidácie. Postup procesu likvidácie je uvedený v § 70 a nasl. ObZ.
Spoločnosť v súlade s § 70 ods. 3 ObZ vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného
registra. Postup po skončení likvidácie a s ním súvisiace povinnosti likvidátora sú uvedené v § 75j
ObZ.
6 Zavedenie inštitútu preddavku na likvidáciu, zavedenie zoznamu pohľadávok, vyhotovenie zoznamu
majetku – zbierka listín, oprávenia likvidátora v rozsahu oprávnení správcu konkurznej podstaty atď.
3
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k limitácii transakcie so spriaznenými osobami, v prípade ust. 68c ObZ je rozhodujúcim kritériom
hodnota transakcie presahujúca 10 % hodnoty základného imania spoločnosti. V takom prípade je
potrebné ocenenie znaleckým posudkom a predmetná transakcia podlieha schváleniu najvyšším
orgánom spoločnosti. Právny úkon, ktorým dochádza k nakladaniu s majetkom v zmysle už
uvedeného, nenadobudne účinnosť skôr, ako bude uložený spolu so znaleckým posudkom v zbierke
listín.
Za významnú zmenu v corporate life cycle spoločnosti možno z právno-ekonomického hľadiska
považovať najmä úpravu stavu spoločnosti v období medzi okamihom zrušenia spoločnosti a začatím
likvidácie. Percepcia existencie rizika, že v prípade vrátenia plnení nahradzujúcich vlastné zdroje
spoločníkom, resp. osobám spriazneným so spoločnosťou, môže byť ohrozený záujem veriteľov na
riadnej likvidácii a právo na uspokojenie ich pohľadávok, a to „nezvratným“ spôsobom alebo
spôsobom, ktorého následky (právne účinky) je v praxi veľmi problematické zvrátiť alebo odstrániť.
Zákonodarca zaviedol preto, aby sa za spoločnosť v kríze (t. j. spoločnosť, ktorej a minore hrozí
úpadok) považovala aj spoločnosť, ktorá bola zrušená a ešte nevstúpila do likvidácie. Možno uviesť,
že ani povinnosťou neškodiť sa povinnosť lojality člena voleného orgánu nevyčerpáva. Vyžaduje sa
aktívna podpora záujmov spoločnosti od jej spoločníkov, resp. členov zvolených orgánov. Ďalšou
súčasťou povinnosti lojality je preto povinnosť aktívne chrániť a podporovať záujmy spoločnosti.
Uvedenému záveru nasvedčuje aj znenie Companies Act 2006, ktorý za jednu z fiduciárnych
povinností členov správnej rady (podľa literatúry dokonca kľúčovú) označuje povinnosť podporovať
úspech spoločnosti ako duty to promote successs of the company.
Likvidácia obchodnej spoločnosti predstavuje v súčasnosti mnohorozmerný proces
pozostávajúci z množstva úkonov likvidátora vedúcich k dekonštitutívnemu výmazu spoločnosti z
obchodného registra. Aj z uvedených dôvodov sme sa v príspevku sústredili na identifikáciu
realizačnej fázy likvidácie z pohľadu bazálnych povinností na strane likvidátora ako orgánu, ktorého
poslaním je zrealizovať proces likvidácie v optimálnom časovom horizonte, efektívne, pri uspokojení
všetkých veriteľov spoločnosti a pri dosiahnutí maximálnej výšky likvidačného zostatku.
Ako sme už poznamenali, právna úprava účinná do 30. septembra 2020 nebola dostatočne
flexibilná a nenapĺňala aktuálne požiadavky právnej praxe. Za nedostatočnú bolo možné považovať
inter alia právnu úpravu vo vzťahu likvidátora k organizačnej štruktúre obchodnej spoločnosti v
procese likvidácie. Kruciálnu úlohu v tomto procese zohráva orgán sui generis – likvidátor obchodnej
spoločnosti. Jeho postavenie, ako aj výkon funkcie neboli z hľadiska právnej praxe najmä vo vzťahu
ku štatutárnemu orgánu jednoznačné.
2

PROCES LIKVIDÁCIE AD NOVUM

2.1

Vstup do likvidácie a convocatio veriteľov

Likvidácia trvá spravidla dlhší čas a predstavuje záverečnú fázu v životnom cykle obchodnej
spoločnosti.7 Novela Obchodného zákonníka určuje minimálnu lehotu pre trvanie likvidácie, ktorú
možno skončiť najskôr šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie, zákon však
maximálnu lehotu pre trvanie likvidácie nelimituje.8 V zmysle ust. § 70 ods. 1 ObZ spoločnosť vstupuje
do likvidácie zápisom (prvého) likvidátora do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje
inak. Ide o právotvorný (konštitutívny) účinok zápisu do obchodného registra. Zmena likvidátora alebo
jeho odvolanie v priebehu likvidácie nemá vplyv na likvidáciu. Spoločníci obchodnej spoločnosti však
mohli okamih zrušenia obchodnej spoločnosti naviazať na určitý neskorší dátum, z tohto dôvodu
prijatie uznesenia o zrušení spoločnosti neznamenalo vždy automaticky, že spoločnosť vstupuje do
likvidácie. Uvedený postup bol praktický z daňových aj účtovných dôvodov najmä vtedy, ak bol tento
deň štandardne stanovený na začiatok kalendárneho mesiaca, aj na začiatok účtovného obdobia.

OVEČKOVÁ, O. Likvidácia spoločnosti a predaj podniku. In: Právny obzor. 2005, č. 6. str. 516.
Význam má v tomto prípade charakter dlhov a majetku spoločnosti, ako aj profesionálne schopnosti
likvidátora.
7
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Uvedené v zmysle novej právnej úpravy už možné nie je. 9 Novelou Obchodného zákonníka ďalej
došlo k ustáleniu funkcie likvidátora a štatutárneho orgánu počas likvidácie takým spôsobom, že
vstupom spoločnosti do likvidácie prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v
mene spoločnosti, okrem (reziduálneho) oprávnenia zvolať zasadnutie najvyššieho orgánu
spoločnosti. Vstupom spoločnosti do likvidácie zanikajú jednostranné právne úkony spoločnosti,
najmä jej príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry, okrem splnomocnení udelených na
zastupovanie spoločnosti v súdnych konaniach.
Úloha likvidátora spočíva tradične v úkonoch v mene spoločnosti, reštriktívne obmedzených
len na úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor najmä plní
záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, koná za spoločnosť pred súdmi a inými
orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať
len v súvislosti s ukončením doterajších právnych vzťahov. Likvidátor ustanovený súdom má pri
zisťovaní majetku spoločnosti rovnaké oprávnenia ako správca konkurznej podstaty pri zisťovaní
majetku úpadcu podľa osobitného zákona. Ako sme už uviedli, na likvidátora prechádza pôsobnosť
štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti, uskutočňovať úkony smerujúce k naplneniu účelu
likvidácie. V predmetnom rozsahu likvidátor rozhoduje tak o obchodnom vedení, ako aj koná za
spoločnosť navonok. Iba v prípade, ak likvidátor svoju funkciu nevykonáva alebo ak sa skončila jeho
funkcia a nie je ustanovený nový likvidátor, dochádza k „resuscitácii“ pôsobnosti štatutárnych
orgánov, no taktiež len v rozsahu obmedzenom na účel samotnej likvidácie. 10 Likvidátor je orgánom
spoločnosti, ale nie je jej štatutárnym orgánom. Akcentujeme preto, že aj po vstupe spoločnosti do
likvidácie trvá napr. jej povinnosť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka po tom, čo
zanikla funkcia člena štatutárneho orgánu, zvoliť nového člena, obzvlášť s prihliadnutím na ust. § 66
ods. 1 ObZ.11 V relácii k záväzkom spoločnosti vyplývajúcich či už z individuálnych právnych aktov
verejnoprávnej povahy12, alebo jej súkromnoprávnych záväzkov by bolo v rozpore so všeobecne
akceptovanou zásadou o kontinuite práv a povinností spoločnosti v likvidácii, ak by došlo k zásahu
do existujúcich záväzkov spoločnosti, čo by spôsobovalo v praxi kolíziu s požiadavkami vyplývajúcimi
z princípu právnej istoty, ktorý je imanentným prvkom právneho štátu.13 Likvidácia ako stav
spoločnosti a jeden z dvoch bazálnych spôsobov vysporiadania majetku spoločnosti (spolu
s konkurzným konaním) in genere neovplyvňuje obmedzenia oprávnenia spoločnosti v likvidácii
disponovať so svojím majetkom, ktoré vznikli ešte pred jej vstupom do likvidácie. Povinnosť splniť
tieto záväzky, ku ktorým sa môžu viazať obmedzenia dispozície s majetkovými právami, sa ex lege
vzťahujú aj na likvidátora, ktorý realizuje likvidáciu spoločnosti. Uvedené sa aplikuje aj vo vzťahu k
dodatočnej likvidácii.
Pod úkony sledujúce účel likvidácie možno subsumovať splnenie dlhov obchodnej
spoločnosti, uplatňovanie pohľadávok, prijímanie plnenia, zastupovanie právnickej osoby pred súdmi
a inými orgánmi štátnej správy, uzatváranie zmieru a dohôd o vzniku, zmene zániku záväzkov, výkon
práv, uzatváranie nových zmlúv v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov alebo z dôvodu
zachovania hodnoty majetku likvidovanej obchodnej spoločnosti, resp. jeho využitie. Pokiaľ má byť
podnik predaný v rámci likvidácie ako celok, je podľa jej názoru nevyhnutné uzatvárať aj nové
obchody, inak dôjde k znehodnoteniu podniku, prípadne utrpí na svojom chode stratou funkčnosti,
Podľa predchádzajúcej právnej úpravy účinnej do 30. septembra 2020 spoločnosť vstúpila do
likvidácie ku dňu svojho zrušenia, ak zákon neustanovil inak (napr. dňom vyhlásenia spoločnosti za
neplatnú). Účinok zápisu likvidácie do obchodného registra bol deklaratórny.
10 Pozri bližšie a porovnaj uznesenie Krajského súdu v Plzni 2 Cdon 680/1997 z 30. júna 1999
„Fyzická osoba, jež je statutárním orgánem právnické osoby ‒ podnikatele (§ 13 odst. 1 obch. zák.),
nemá právo jednat jménem této právnické osoby ‒ podnikatele ve sporu, který s ní vede. Jestliže
právnická osoba nemá statutární orgán, oprávněný jejím jménem jednat, soud jí může stanovit
opatrovníka pro řízení. Není-li plná moc, udělená advokátu, omezena jen na řízení před soudem
určitého stupně a obsahuje-li zmocnění k podávání opravných prostředků, je tím prokázáno právo
advokáta vystupovat v odvolacím i dovolacím řízení jako zástupce účastníka.“
11 Pozri bližšie uznesenie NS ČR zo 14. decembra 2005 sp. zn. 29 Odo 149/2005.
12 Ad exemplum neodkladné opatrenie zakazujúce spoločnosti nakladať s jej majetkom, daňové
záložné právo zaťažujúce majetok spoločnosti atď.
13 S odkazom na čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
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klientely, čo je v rozpore s účelom likvidácie – dosiahnuť čo najvyšší likvidačný zostatok.14 Uvedená
situácia, resp. uzatváranie nových obchodov s cieľom udržať podnik v dobrej kondícii, je tak v rozpore
s účelom likvidácie a pôsobnosťou likvidátora vymedzenou v príslušných ustanoveniach Obchodného
zákonníka. Do diskusie sa tak dostáva otázka, či má byť účel likvidácie posudzovaný subjektívne
alebo objektívne z pohľadu likvidovanej spoločnosti. Je možné vymedziť účel likvidácie in genere
alebo je potrebné skúmať konkrétne okolnosti prípadu spočívajúce v konkrétnych pomeroch
obchodnej spoločnosti? Z pohľadu lojality väčšina obchodných spoločností je etablovaná na účely
podnikania a lojálne postupuje člen voleného orgánu, ktorý bude svojou činnosťou prispievať k
dosiahnutiu zisku prostredníctvom prevádzkovania podniku. Časť doktríny pracuje s pojmom pasívna
zložka povinnosti lojality15, ktorú reprezentuje zákaz určitých konaní proti záujmom spoločnosti. Sem
zaraďujeme ako zákaz obohatiť sa na úkor spoločnosti, tak zákaz škodiť záujmom spoločnosti. V
prípade likvidácie obchodnej spoločnosti sa účel spoločnosti mení a naďalej ním je vysporiadanie
vzťahov k tretím osobám aj spoločníkom tak, aby spoločnosť mohla zaniknúť. V likvidácii tak bude
môcť byť ako „v záujme spoločnosti" označený iba postup členov volených orgánov, ktorí sa usilujú o
naplnenie účelu ‒ cieľa likvidácie. Rovnako to platí pre obdobie hospodárskych problémov
spoločnosti, kde bude primárnym účelom prekonanie takého stavu, či už odvrátením hroziaceho
úpadku, či včasným podaním insolvenčného návrhu; lojálne bude postupovať ten, kto bude podnikať
kroky potrebné na splnenie tohto cieľa. Kým uvedené vymedzenie záujmu spoločnosti v abstraktnej
rovine zrejme nebude vyvolávať kontroverzie, na otázku, čo je záujmom spoločnosti v konkrétnom
prípade, bude často zo strany jednotlivých členov volených orgánov i spoločníkov, prípadne tretích
osôb (najmä veriteľov) panovať značne odlišný názor.
K otázke predaja podniku Eichlerová uvádza, že hoci by sa stotožnila s druhou možnosťou,
domnieva sa, že pre tretie osoby je tak náročné až neuskutočniteľné relevantne posúdiť, či je
predmetné konanie v súlade s účelom samotnej likvidácie a zároveň sa domnieva, že paradoxne by
takáto požiadavka na subjektívne posudzovanie účelu likvidácie mohla viesť k menej efektívnemu
procesu samotnej likvidácie než objektívne hodnotenie účelu likvidácie.16 Aj Josková sa domnieva, že
predaj podniku alebo jeho časti môže byť vo viacerých smeroch výhodnejší než predaj jednotlivých
častí majetku minimálne z dôvodu, že je tak možné dosiahnuť vyšší likvidačný zostatok, čo je
nepochybne cieľom likvidácie.17 Môžeme tak dospieť k názoru, že likvidátor je preto pri zachovaní
odbornej starostlivosti povinný pri rozhodovaní o spôsobe speňažovania likvidačnej podstaty zvážiť
aj predaj podniku ako celku alebo jeho časti. V takomto prípade by sa však uplatnili ust. § 477 ods. 1
až 4 ObZ a keďže ide o kogentné ustanovenie, na prechod záväzkov z predaja podniku sa nevyžaduje
súhlas veriteľa, predávajúci však ručí za splnenie prevedených záväzkov kupujúcim. Kupujúci je
povinný bez zbytočného odkladu oznámiť veriteľom prevzatie záväzkov a predávajúci dlžníkom
prechod pohľadávok na kupujúceho.
Priebeh procesu likvidácie je upravený v ust. § 75c až 75i ObZ. Ad primum likvidátor
bezodkladne po vstupe spoločnosti do likvidácie zverejní oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do
likvidácie spolu s výzvou pre veriteľov na prihlásenie svojich pohľadávok a iných práv. Ide
o konvokáciu veriteľov spoločnosti. Inštitút konvokácie zohráva dôležitú úlohu z dôvodu, že vo
viacerých prípadoch nemá likvidátor k dispozícii kompletné účtovné doklady spoločnosti. Súd môže
likvidátorovi uložiť, aby výzvu podľa prvej vety zopakoval, a to najmä pri zmene likvidátora. Ide
EICHLEROVÁ, K. Omezení zástupčího oprávnění při vstupu právnické osoby do likvidace pro
jednání, které nenaplňuje účel likvidace. In: XXVII. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2019.
532 s. a nasl.
15 ČERNÁ, S. K některým aspektům zájmu kapitálové společnosti. In: Černá, S., Čech, P.
(eds.). Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám: právo společností – ohlédnutí za dvěma
desetiletími účinnosti obchodního zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 65. Cit. podľa JOSKOVÁ, L.
Je rozdíl mezi povinností loajality a povinností postupovat s péčí řádného hospodáře?
Obchodněprávní revue. 2019, č. 11 ‒ 12, s. 281 ‒ 286.
16 EICHLEROVÁ, K. Omezení zástupčího oprávnění při vstupu právnické osoby do likvidace pro
jednání, které nenaplňuje účel likvidace. In: XXVII. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2019.
532 s. a nasl.
17 JOSKOVÁ, L. Zpeňežení majetku (likvidační podstaty). In: JOSKOVÁ, L., PRAVDOVÁ, M.,
ZACHARDOVÁ, L. Likvidace obchodních společností. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 90 a
nasl.
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o konvokáciu (zvolanie) veriteľov prostredníctvom verejnej výzvy na prihlásenie pohľadávok, keďže
vo viacerých prípadoch môže nastať situácia, že likvidátor nebude mať dostatok iných inštrumentov
na posúdenie finančnej vitality obchodnej spoločnosti, napr. z dôvodu nekompletného účtovníctva.
Na rozdiel od konkurzného konania ide len o fakultatívne prihlásenie pohľadávky a spoločnosť sa
prípadným opomenutím veriteľa nezbavuje povinnosti splniť všetky svoje záväzky. V zmysle ust. §
75d ObZ veritelia majú právo svoje pohľadávky a iné práva prihlásiť do likvidácie prihláškou, a to bez
ohľadu na ich splatnosť. Miesto prihlasovania pohľadávok do likvidácie je v zmysle predmetného
ustanovenia určené ako adresa nehnuteľnosti určená likvidátorom v oznámení o vstupe do likvidácie,
ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky, a umožňuje doručovanie bez prieťahov. Adresou
na doručovanie prihlášok do likvidácie sa spravidla rozumie bydlisko likvidátora fyzickej osoby, adresa
kancelárie správcu konkurznej podstaty uvedená v zozname správcov vedenom podľa osobitného
zákona alebo sídlo spoločnosti.
2.2

Zoznam pohľadávok a zoznam majetku

Povinnosťou likvidátora je vedenie zoznamu pohľadávok podľa ust. § 75e ObZ a súvisí s
transparentnosťou procesu likvidácie. Bazálna prihlasovacia lehota je 45 dní, po uplynutí ktorej v
určenej lehote likvidátor uloží zoznam prihlásených pohľadávok do zbierky listín obdobne, ako je to v
prípade konkurzu. Likvidátor vyhotoví aj zoznam majetku (ust. § 75g ObZ), ktorý taktiež uloží do
zbierky listín spoločnosti spolu so základným zoznamom pohľadávok. Nesplnenie uvedených
povinností je inter alia dôvodom na odvolanie likvidátora. V relácii k prechodnému ustanoveniu je
potrebné uviesť, že likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra do 30.
septembra 2020 sa v súlade s § 768s ods. 7 ObZ dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do
30. septembra 2020. Likvidátor v takýchto likvidáciách je v súlade s § 768s ods. 8 ObZ povinný
najneskôr v lehote do 31. decembra 2020 uložiť do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa
tohto zákona v znení účinnom od 1. októbra 2020, a to podľa stavu majetku zisteného do 30.
septembra 2020.18
Likvidátor má podľa ust. § 75f ObZ povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku podľa
stavu ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie z dôvodu, aby posúdil, či je
spoločnosť v úpadku vo forme predĺženia. Esenciálnou povinnosťou likvidátora je zisťovať
predpoklady pre jej úspešný priebeh, a to najmä neexistenciu predĺženia. Ak takýto stav likvidátor zistí
(kedykoľvek aj počas priebehu likvidácie), zákon ust. § 75h ObZ v spojení s ust. § 11 ods. 2 zákona
o konkurze a reštrukturalizácii mu ukladá povinnosť iniciovať konkurz. Ak nejde o likvidátora
ustanoveného súdom zo zoznamu správcov, porušenie povinnosti môže byť dôvodom pre jeho
vylúčenie a zápis do registra diskvalifikácií. Na základe právnej úpravy účinnej do 30. septembra 2020
bol likvidátor povinný zostaviť ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a
zaslať prehľad o imaní spoločnosti každému spoločníkovi, ktorý o to požiadal. Mimoriadnu účtovnú
závierku bol likvidátor povinný vyhotoviť až ku dňu skončenia likvidácie spoločnosti.19 V súlade s §
768s ods. 10 ObZ na likvidáciu, ktorá bola do 30. septembra 2020 prerušená, aplikujeme ust. § 68
ods. 4 písm. c) ObZ v znení účinnom od 1. októbra 2020.
2.3

Uspokojovanie pohľadávok v zmysle absolute priority rule

Dôvodom vzniku pohľadávky je právna skutočnosť, na základe ktorej vznikla veriteľovi
pohľadávka. Likvidátor podľa právneho dôvodu vzniku posúdi oprávnenosť prihlásenej pohľadávky a
V prípade, ak likvidátor nesplní túto povinnosť včas, predpokladá sa v súlade s § 768s ods. 9 ObZ
úpadok spoločnosti alebo družstva, čo prezumuje následky v podobe výmazu spoločnosti z registra.
19 Závierka bola inter alia nevyhnutná pre vyčíslenie dane z príjmov, pretože likvidátor podáva po
skončení procesu likvidácie daňové priznanie. Podľa ust. § 41 ods.3 zákona o dani z príjmov, ak sa
daňovník (obchodná spoločnosť) zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie, ktoré začalo pred
vstupom daňovníka do likvidácie, končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie.
Predmetná pohľadávka zo splatnej dane z príjmov nie je subsumovaná do likvidácie, ale pretože v
zmysle § 75 ods. 3 ObZ nie je možné spoločníkom vyplatiť podiel na likvidačnom zostatku skôr, ako
sú uspokojené pohľadávky všetkých veriteľov, je nevyhnutné ju uhradiť a až následne vyplatiť
spoločníkom podiel na likvidačnom zostatku.
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jej vymáhateľnosť. In favorem spravodlivého usporiadania vzťahov spôsob uspokojovania
pohľadávok sa riadi imanentnou zásadou absolútnej priority (tzv. absolute priority rule).20 Zásada
absolute priority rule je kruciálnou zásadou korporačného práva a jej podstata spočíva v tom, že
nároky veriteľov majú byť uspokojené vždy pred nárokmi reziduálnych veriteľov. V prípade konfliktu
záujmov medzi spoločníkom a veriteľom má prednosť ochrana veriteľa, čo je dôsledkom samotnej
esencie obchodnej spoločnosti, keď finálne riziko nesú reziduálni veritelia spoločnosti. Táto koncepcia
sa premieta do zákazu v ust. § 75i ods. 3 ObZ poskytnúť plnenie z dôvodov ich nároku na podiel na
likvidačnom zostatku skôr, než sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov spoločnosti. Nejde
však o jedinú zásadu, pretože je nevyhnutné diferencovať aj jednotlivé nároky veriteľov, nárok na
vrátenie preddavku na likvidáciu (t. j. na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora) uspokojiť v
nadradenom postavení oproti iným pohľadávkam a pohľadávky, ktoré by sa v prípade vyhlásenia
konkurzu na majetok spoločnosti uspokojovali ako podriadené, uspokojiť až po uspokojení iných
pohľadávok, t. j. v podriadenom postavení oproti iným nárokom veriteľov. Osobitné postavenie majú
tiež zabezpečené pohľadávky.
Z uvedeného výkladu môžeme extrahovať, že ako sme už avizovali, proces likvidácie má
viaceré kohézne prvky konkurzného konania. Účelom je ochrana tretích osôb a najmä veriteľov. Nad
rámec uvedeného je žiaduce reflektovať, že proces likvidácie je „v réžii“ obchodnej spoločnosti,
likvidátor rozširuje organizačnú štruktúru obchodnej spoločnosti, pričom konkurzné konanie vedie
a riadi správca konkurznej podstaty ako subjekt stojaci mimo spoločnosti. Je na mieste, aby zásahy
štátu do priebehu konkurzného konania boli intenzívnejšie než v prípade likvidácie, kde to nie je
nevyhnutné a môže to byť aj kontraproduktívne.
3

ZÁVER

Ukončenie procesu likvidácie sa odvíja od uspokojenia nárokov veriteľov a od
profesionálnych zručností likvidátora. Okamihom skončenia likvidácie je rozdelenie likvidačného
zostatku medzi reziduálnych veriteľov. Právna úprava účinná od 1. októbra 2020 prevenuje konaniu,
ktoré by mohlo spôsobiť zrýchlenie celého procesu v neprospech veriteľov, a preto sa na začatie
procesu skončenia likvidácie stanovuje minimálna lehota od konvokácie, resp. od oznámenia o vstupe
spoločnosti do likvidácie.21 Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú
správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku medzi tých, ktorí majú právo
na likvidačný zostatok. Oznámenie o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu
likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku (oznámenie o skončení likvidácie) likvidátor
bezodkladne zverejní. Každý spoločník má právo nahliadnuť do účtovnej závierky, konečnej správy o
priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Likvidátor je povinný vyhotoviť
konečnú správu likvidátora a návrh na rozdelenie majetku, ktorý zostal po skončení likvidácie,
likvidačného zostatku, pričom sa domnievame, že uvedené dokumenty súvisiace s ukončením
likvidácie schvaľuje príslušný orgán spoločnosti. Akcentujeme však, že oproti stavu platnému do 30.
septembra 2020 aktuálna právna úprava rozhodovanie spoločníkov o (inom) rozdelení likvidačného
zostatku percipuje ako facultas, keďže podľa ust. § 75j ObZ, ak do 60 dní po zverejnení oznámenia o
skončení likvidácie spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti nerozhodne inak, považuje sa
účtovná závierka, konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
márnym uplynutím tejto lehoty za schválené. Po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o
priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku likvidátor zverejní o tom oznámenie
a likvidačný zostatok bezodkladne poukáže tým, ktorým naň vzniklo právo.
Za pozoruhodné považujeme, že právna úprava expressis verbis neupravuje okamih
skončenia funkcie likvidátora.22 Domnievame sa, že likvidátorovi končí funkcia v okamihu skončenia

Význam spočíva v tom, že nároky veriteľov majú byť uspokojené vždy pred nárokmi reziduálnych
veriteľov.
21 Lehota sa predlžuje o ďalších šesť mesiacov, ak likvidátor zistí, že má spoločnosť ku dňu zostavenia
účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok alebo ak sa u nej
vykonáva daňová kontrola.
22 Moment skončenia likvidácie v zásade určuje likvidátor a odvíja sa od uspokojenia nárokov
veriteľov.
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likvidácie, a nie až okamihom výmazu spoločnosti z obchodného registra.23 Napriek tomu, že zákon
ukladá likvidátorovi viaceré povinnosti ad exemplum zverejniť oznámenie o zostavení účtovnej
závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku tým,
ktorí majú právo na likvidačný zostatok a následne likvidačný zostatok bezodkladne poukázať tým,
ktorým naň vzniklo právo. Ďalej je to povinnosť podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného
registra a priložiť účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie
likvidačného zostatku. V prípade predĺženia lehoty na vykonanie likvidácie podľa ust. § 75j ods. 2
ObZ priloží likvidátor k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra aj písomné vyhlásenie o
neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly. Ad finitum likvidácia je
ukončená rozdelením likvidačného zostatku medzi spoločníkov či iným použitím likvidačného zostatku
podľa osobitného predpisu. Zákon neukladá povinnosť likvidátorovi vyhotoviť zoznam osôb, ktorým
bol likvidačný zostatok vyplatený. Ide pritom o dôležitú informáciu najmä pre veriteľov, ktorých
pohľadávky neboli vyrovnané v rámci likvidácie. Takéto pohľadávky by mali byť vyrovnané samotnými
spoločníkmi v rámci inštitútu ručenia.24 Iný názor je, že funkcia likvidátora zaniká dosiahnutím účelu
likvidácie, rozdelením majetkového zostatku a zánikom obchodnej spoločnosti. Okrem smrti
likvidátora zákon pripúšťa dva ďalšie spôsoby ukončenia funkcie likvidátora ‒ vzdaním sa funkcie
a odvolaním z funkcie.25
In natura zavŕšením likvidácie je vyhotovenie správy likvidátora o priebehu likvidácie
spoločne s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku a návrh na výmaz spoločnosti z obchodného
registra. Túto povinnosť mal likvidátor podľa právnej úpravy platnej a účinnej do 30. septembra 2020
vykonať s odkazom na ust. § 75 ods. 2 a 6 ObZ do 90 dní od ukončenia likvidácie. 26 Dodržanie tejto
lehoty bolo v praxi problematické, keďže správca dane nemal stanovenú lehotu na vydanie súhlasu s
výmazom z obchodného registra a vyhotovuje ho až následne (niekedy aj niekoľko kalendárnych
mesiacov) po tom, ako je schválená účtovná závierka spoločne so správou likvidátora o priebehu
likvidácie a návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Keďže v praxi nie je ojedinelá situácia, keď
súd nemôže vymenovať za likvidátora spoločnosti štatutárny orgán a ustanovuje likvidátora zo
zoznamu správcov konkurznej podstaty vedenom podľa osobitného predpisu, hoci spoločnosť je
predĺžená a nedisponuje ani prostriedkami na zaplatenie jeho nevyhnutných výdavkov spojených so
šetrením majetkových pomerov spoločnosti, považoval zákonodarca za dôležité ustanoviť do ust. §
75 ObZ preddavkovú povinnosť pre prípad, ak ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti
likvidátora ešte pred zápisom likvidátora do obchodného registra (čo je po novom okamih vstupu do
likvidácie), je spoločnosť povinná zložiť do úschovy u notára podľa osobitného predpisu preddavok
na likvidáciu. Preddavok na likvidáciu nepodlieha exekúcii ani obdobnému vykonávaciemu konaniu
a jeho použitie je obmedzené výlučne na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora ustanoveného
spoločnosťou alebo príslušným orgánom spoločnosti.27
Novela priniesla so sebou množstvo zmien, na mnohé z nich sme sa snažili upriamiť
pozornosť čitateľa. Jednou z najmarkantnejších a najkontroverznejších je in specie obnovenie zápisu
už zaniknutej (vymazanej) spoločnosti z obchodného registra na dodatočnú likvidáciu, v zmysle
ktorého sa na právnickú osobu hľadí, akoby nezanikla. Návrh na výmaz podáva likvidátor a je povinný
pripojiť k návrhu na výmaz aj konečnú správu o priebehu likvidácie, likvidačnú účtovnú závierku a
návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, ktoré sa súčasne ukladajú do zbierky listín. V prípade
Zákon výslovne neupravuje okamih skončenia funkcie likvidátora23. Zastávame však názor, že
likvidátorovi končí funkcia v okamihu skončenia likvidácie, a nie až okamihom výmazu spoločnosti
z obchodného registra. Pozri bližšie uznesenie Vrchního soudu v Prahe sp. zn. 7 Cmo 206/2012.
24 POKORNÁ, J., VEČERKOVÁ, E., PEKÁREK, M. Meritum Obchodní korporace a nekalá soutěž. 1.
vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 183.
25 CSACH, K., GALANDOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. s. 635 a nasl.
26 KUBINEC, M.: Právne postavenie likvidátora obchodných spoločností. Obchodné právo. 2004, roč.
5. s. 21 ‒ 28.
27 Pri vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti preddavok na likvidáciu podlieha konkurzu, ibaže
návrh na vyhlásenie konkurzu podal likvidátor; v takom prípade vydá notár hodnotu preddavku na
likvidáciu likvidátorovi, ktorý bol v čase vyhlásenia konkurzu zapísaný v obchodnom registri ako
likvidátor tejto spoločnosti. Podrobnosti o určení výšky preddavku na likvidáciu za výkon funkcie
likvidátora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
23
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predchádzajúcej existencie daňového nedoplatku priloží likvidátor k návrhu na výmaz spoločnosti z
obchodného registra aj písomné vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení
daňovej kontroly.28 V prípade, ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra bez právneho
nástupcu a zistí sa majetok spoločnosti, ktorý mal byť predmetom likvidácie alebo konkurzu, súd
v zmysle novej právnej úpravy rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti a
vymenuje likvidátora. Spôsob a podmienky vedenia dodatočnej likvidácie sú uvedené v § 75k ObZ.
Po vydaní rozhodnutia súdu o nariadení dodatočnej likvidácie súd ex offo zverejní uznesenie o
nariadení dodatočnej likvidácie a obnoví zápis v spoločnosti v obchodnom registri. Podľa ust. § 75k
ObZ od obnovenia zápisu spoločnosti do obchodného registra sa na právnickú osobu hľadí, akoby
nezanikla.
Zákonodarcovi nemožno uprieť snahu o zefektívnenie procesu likvidácie, avšak je
nevyhnutné konštatovať, že zvýraznením ochrany veriteľa sa paradigma spočívajúca v konkurznom
konaní významne intenzifikuje, čo môže mať efekt a vice versa. Za obzvlášť alarmujúce považujeme
ust. § 68 ods. 2 ObZ, podľa ktorého sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie (ak celé jej imanie prešlo na
právneho nástupcu) alebo po jej zrušení súdom nebol zložený preddavok na likvidáciu, čo môže
v určitých prípadoch viesť k pasivite na strane orgánov spoločnosti s vidinou komfortu v podobe ex
offo výmazu spoločnosti z obchodného registra.
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Následne hodnotu preddavku na likvidáciu vydá notár v prospech likvidátora, ktorý bol po uplynutí
30 dní od výmazu spoločnosti z obchodného registra ako posledný zapísaný likvidátor tejto
spoločnosti v obchodnom registri.
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THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL OF THE
REPUBLIC OF POLAND IN DEFINING LEGISLATIVE AND
MATERIAL LIMITS OF TRADE UNION FREEDOMS
Jakub Gołaś
Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Law and Administration, Department of
Labour and Social Law

Abstract: In the article, the author intends to discuss the role of the Constitutional Tribunal of the
Republic of Poland in defining legislative and material limits of trade unions freedom and analyses its
impact on domestic collective labour relations. The article starts with a brief characteristic of provisions
of the Constitution of the Republic of Poland relevant to the issue of trade union freedom and its
importance for the Polish legal system. The author also analyses legislative powers of the
Constitutional Tribunal and related constitutional model of legislative and material limits of freedoms.
The main part of the article is focused on the analysis of the relevant case-law of the Constitutional
Tribunal and its impact on the national legal system in the sphere of limiting trade union freedoms.
The author pays special attention to the judgement of 2.06.2015 (ref. K 1/13), which has triggered
extensive transformation of collective labour relations in in Poland.
Key words: collective labour relations, trade unions, trade unions freedoms, freedom of association,
industrial relations, constitutional tribunal, social partners, limits, constitution, Poland

1

INTRODUCTION
Freedom of association and other trade union freedoms are of critical importance for any legal
system based on principles of democracy, pluralism and equality. Trade unions, organisations of
employers or other types of professional associations are able to seriously affect economic, political
and social life in any country and play crucial role in shaping realities of domestic industrial relations1.
The particular importance of social partners in determining reality of collective labour relations is also
recognised in the Polish legal system, where even at the constitutional level there are numerous
provisions related to freedom of association and other trade union freedoms. In the case of the Polish
legal system, trade union freedoms have been placed in the category of fundamental political
freedoms (Article 59 of the Constitution of the Republic of Poland2) and have become the subject of
specific guarantee obligation of the State (Article 12 of the Constitution). Furthermore, “solidarity,
dialogue and cooperation between social partners” have been declared as one of the basis of “the
economic system of the Republic of Poland“ (Article 20 of the Constitution). In a certain sense, trade
union freedoms legitimised in the Polish legal system may be considered as a basic precondition and
guarantee that social partners are empowered to shape domestic realities of economic, social and
legal relations through dialogue and cooperation with the State. It must also not be forgotten that trade
union freedoms – like any other freedom legitimised in the Constitution - originate directly from “the
inherent and inalienable dignity of the person” (Article 20 of the Constitution) and shall be available to
each and every worker, regardless of specific wording of statutory provisions.
However, it should also be borne in mind that there shall be no absolute freedoms and rights
in any democratic state. Each and every mature legal system legitimises and protects various rights
and liberties that often compete or contradict each other. There should be no doubts that
absolutisation and abuse of enjoyed freedoms should be regarded as clearly negative phenomena
that requires accurate reaction of the lawmaker, who – through proper legal model of constraints – is
able to ease potential conflicts, preserve nature of any freedom and protect it from unwanted
distortion.
1
2

GOŁAŚ J.: Defining the Pillars of Trade Unions Freedoms: the Polish Example, s. 265-267.
Hereinafter: "the Constitution”.
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This dependency may also be referred to trade union freedoms, which – in the case of the
Polish legal system – have been subjected to certain legal limitations implemented under the specific
model based on Articles 31(3) and 59(4) of the Constitution. Under that model, the scope of trade
union freedoms may only be subject to such statutory limitations as are both “necessary in a
democratic state for the protection of its security or public order, or to protect the natural environment,
health or public morals, or the freedoms and rights of other persons“ and „permissible in accordance
with international agreements to which the Republic of Poland is a party”. Such model of acceptable
statutory limitations clearly proves that trade union freedoms are of critical importance for collective
labour relations in Poland. This critical importance also causes that the national legislator is obliged
to both refrain from unnecessary interference and to implement only precise, justified and cautious
limitations in the discussed sphere.
At this point, the key importance of the Constitutional Tribunal may be demonstrated, as this
public body is responsible for assessing the conformity of statutes to the Constitution and relevant
international agreements (Article 188 of the Constitution). The Constitutional Tribunal is commonly
described in the Polish doctrine as “the negative lawmaker”, as its judgements on unconstitutionality
are effective erga omnes and finally lead to the derogation of unconstitutional acts from the national
legal system3. Given the fact that a vast majority of judgements of the Constitutional Tribunal are
based on the constitutional model of accepted statutory restrictions, it can be also stated that the
Tribunal often deals with the problem of identifying appropriate legislative and material limits relevant
to given case. It can even be argued that the Constitutional Tribunal in its judgements often presents
various legislative guidelines to be applied by the legislator, as well it identifies relevant material limits
indicating the objective or personal scope of given freedom or right4.
The legislative competences of the Constitutional Tribunal have proved its undoubtful
importance for the Polish legal order in numerous cases, when the Constitutional Tribunal had chance
to define basic legislative standards and acceptable material restrictions in the sphere of various
freedoms legitimised in the domestic legal system. There were also individual cases, when the
Constitutional Tribunal dealt with the issue of defining legislative and material limits of trade union
freedoms. Particular attention should be attached to the ruling of the Constitutional Tribunal of
2.06.2015 (ref. K 1/13)5, which has recently proved its fundamental meaning for industrial relations in
Poland in the sphere of the personal scope of the statutory right to establish and join trade unions.
The judgement has affected over 2 million workers engaged in non-employee atypical employment
(e.g. civil law contractors, self-employed), who were effectively excluded from basic statutory
guarantees of trade unions freedoms since the Trade Union Act entered into force in 1991.
The main aim of the article is to discuss the role of the Constitutional Tribunal of the Republic
of Poland in defining legislative and material limits of trade union freedoms legitimized in the Polish
legal system. The author analyses specific legal model of permissible restriction that has been
adopted in the Polish legal system, characterizes its practical application in the considerations of the
Constitutional Tribunal and evaluates the Tribunal’s impact on the legal frameworks of collective
labour relations in Poland.
2

TRADE UNION FREEDOMS IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND
As mentioned in the introduction, trade union freedoms at the constitutional level may be
analysed from three corresponding perspectives. Trade union freedom are legitimised in the
Constitution as the subject of the State’s basic obligation, as the element of the principle of social
dialogue and as the basic category of political freedoms.
The Constitution refers to the issue of trade union freedoms for the first time in Article 12,
which stipulates that “the Republic of Poland shall ensure freedom for the creation and functioning of
trade unions, socio-occupational organizations of farmers, societies, citizens' movements, other
voluntary associations and foundations“. It may by concluded that one of the State’s primary legal
obligation is directly linked to the field of union liberties. This obligation is often referred to as the
3

BANASZAK, B. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2012,
Legalis/el 2020; NALEZIŃSKI, B. Komentarz do art. 188 i 190 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
[in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. ed. TULEJA P.. LEX/el 2019.
4 GOŁAŚ, J. Granice wolności związkowych w Polskim systemie prawnym, s. 69-72.
5 The judgment of the Constitutional Tribunal of 2 June 2015, ref. K 1/13, Legalis 1271433.

410

principle of civil society6 under which the State accepts its fundamental duty to guarantee that
members of civil society have freedom of access to various legal forms of associations7. The State’s
duty has complex nature and covers different responsibilities related to law-making and its application.
In a nutshell, the State is responsible for creating appropriate legal frameworks covering necessary
guarantees and justified limitations related to freedom of creation and functioning of various
associations, assuring that discussed freedoms function in practice without conflict with other liberties,
rights or constitutional principles. Furthermore, one can identify also a negative obligation of the State,
which takes the form of a duty to refrain from any unjustified, unnecessary or disproportional
interference in internal affairs of associations functioning in given legal, social and economic syste8.
At the constitutional level, trade union freedoms are also recognised as the key pillars of
solidarity, dialogue and cooperation of social partners. In accordance with Article 20 of the
Constitution, a social market economy is the basis of the economic system of the Republic of Poland,
which is based on “the freedom of economic activity, private ownership, and solidarity, dialogue and
cooperation between social partners“. It means that social partners (trade unions and employers’
organisations) enjoy strong constitutional guarantees of their impact on the domestic economic
system. At the statutory level, such guarantees are implemented through particular rights,
competences and powers, which may be directly linked with freedom of association or freedom of
functioning of social partners’ organisations.
Finally, under Article 59 of the Constitution, freedom of association in trade unions, sociooccupational organizations of farmers, and in employers' organizations is recognised as one of the
key political freedoms functioning in the domestic legal system. However, it should be made clear that
the decision of the lawmaker to place constitutional provision legitimising trade unions freedoms in
the chapter on political rights and freedoms does not contest complex nature of trade union freedoms,
which also have socio-economic character9. It is also noteworthy that trade unions and employers’
organisation are sometimes referred to as “quasi-political parties” that are actively engaged in the
process of shaping domestic political realities10.
Certain consideration should also be given to a specific wording of Article 59(1) of the
Constitution that does not clarify personal scope of freedom of association and other trade union
freedoms. This simple deficiency causes that at the constitutional level it is extremely difficult to
construct a comprehensive definition or a list of subjects that shall enjoy discussed liberties.
3

THE CONSTITUTIONAL MODEL OF LIMITING FREEDOM OF ASSOCIATION AND OTHER
TRADE UNION FREEDOMS
The national legislator decided that freedom of association and other trade union freedoms
should be subjected at the constitutional level to a complex model of acceptable restrictions that is
based on two parallel and autonomous sets of standards.
Firstly, freedom of association and other trade union freedoms – just like any other liberty
legitimised in the Polish legal system – may be restricted under general model of permissible
limitations. This general model is based on specific formal and material requirements that are listed
in Article 31(3) of the Constitution. These are: form of a statue, necessity that emerged in a democratic
state and one of listed goals justifying implementation of given restriction (protection of state‘s security
or public order, or to protect the natural environment, health or public morals or the freedoms and
rights of other persons). In any case, applied statutory limitation “shall not violate the essence of
freedoms and rights“ legitimised in the Polish legal system.
6

SOKOLEWICZ W., ZUBIK M. (ed.). Komentarz do art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
[in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II, ed. GARLICKI L., ZUBIK M.,
LEX/el 2016, pt I.6; PISARCZYK Ł. Komentarz do art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [in:]
Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, ed. SAFJAN M., L. BOSEK, Legalis/el 2016, pt IV.1–
32; KRZYWOŃ A.: Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych, Warszawa: Wolters Kluwer,
2017, s. 219.
7 SOKOLEWICZ W., ZUBIK M. (ed.) op. cit., pkt IV.14.
8 Cf. SOKOLEWICZ W., ZUBIK M. (ed.). op. cit., pt IV.15–16; PISARCZYK Ł., op. cit., pkt IV.1–4 and
KRZYWOŃ A., op. cit., s. 212-214.
9 GOŁAŚ, J. Granice wolności związkowych w Polskim systemie prawnym, s. 65.
10 The judgement of the Constitutional Tribunal of 17.11.1998 r., ref. K 42/97, OTK 1998/7/113.
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Secondly, in the case of trade union freedoms, at the same time it is equally necessary to apply
autonomous standard expressed in Article 59(4) of the Constitution, which stipulates that the scope
of trade union freedoms “may only be subject to such statutory limitations as are permissible in
accordance with international agreements to which the Republic of Poland is a party”. In this case,
any statutory limitation relating to trade unions freedoms shall be compatible with relevant international
standards. Constitutional reference to relevant international agreements is highly justified as it both
illustrates postulates of social partners and reflects prior practices of the Constitutional Tribunal and
the Supreme Court11. The national legislator decided to ensure that trade unions and employer’s
organisations shall be subjected only to objective statutory restriction reflecting universal standards
developed by international bodies through transnational consensus and cooperation. Such
requirement is meant to guarantee that implemented statutory limitations are compatible with current
global trends, paradigms and norms functioning in the sphere of freedom of association and other
trade union freedoms.
Therefore, it may be assumed that the complete constitutional model of limiting trade union
freedoms in the Polish legal system is currently determined by two parallel catalogues of standards12.
Any statutory restriction relating to trade union freedoms must be compatible with both “international
agreements to which the Republic of Poland is a party” and standards defined in Article 31(3) of the
Constitution13. The provisions of Article 31(3) of the Constitution form a set of universal and general
standards and criteria of acceptable statutory limitations of any freedom or right legitimised in the
Constitution (including trade union freedoms and rights). These standards are based on fundamental
principles of necessity, propriety and proportionality. In parallel, provisions of Article 59(4) of the
Constitution – referring exclusively to “freedom of association and other trade union freedoms” –
concurrently implement additional precondition in the form of legislative duty to introduce only such
statutory limitations, which comply with relevant international agreements 14. As a consequence, in
order to act in accordance with the complete constitutional model of limiting trade union freedoms it is
necessary to jointly apply both of the discussed articles.
4

THE ISSUE OF LIMITING TRADE UNIONS FREEDOMS IN THE CASE-LAW OF THE
CONSTITUTIONAL TRIBUNAL OF THE REPUBLIC OF POLAND
As mentioned in the introduction, the Constitutional Tribunal is commonly described as “the
negative lawmaker” that is empowered to adjudicate “the conformity of statutes […] to the
Constitution”. In the case of the issue of limiting trade union freedoms it simply means that the
Constitutional Tribunal has a competence to assess whether relevant statutory acts relating to trade
union freedoms and fundamental union rights are compatible with standards defined in discussed
Articles 31(3) and 59(4) of the Constitution. Therefore, it can be noted that the Tribunal has strong
legal basis of its powers and can apply predefined set of standards in order to assess the constitutional
conformity of statutory limitations in the sphere of trade union freedoms. As a consequence, the
Constitutional Tribunal is able to both define appropriate legislative standards and identify justified
material restrictions in the analysed sphere.
However, strong constitutional basis does not automatically mean that the Constitutional
Tribunal has a rich record of rulings relevant to the issue of limiting trade union freedoms. It can be
observed that the Constitutional Tribunal in its past practices usually avoided debating about system
of legislative and material limits of trade unions freedoms. Before 2015 there were only two relevant
judgements that were related to the discussed issue, where the Tribunal assessed constitutionality of
two specific statutory bans imposed on narrow groups of workers, while it lacked considerations about
the essence of freedom of association in trade unions in more general sense. For instance, the
Constitutional Tribunal, in its judgement of 17.11.1998 declared that the Act of 23.12.1994 on the
Supreme Audit Office is unconstitutional to the extent to which it prohibits its employees performing
11

SOBCZYK A., ZAGROBELNY J. Komentarz do art. 59 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [in:]
Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, ed. SAFJAN M., BOSEK L., Legalis/el 2016, pt VIII.1.
12 SOBCZYK A., ZAGROBELNY J. op.cit., pt VIII.7.
13 Cf. the judgements of the Constitutional Tribunal of 28.09.2006 r., ref. K 45/04, OTK ZU 8/A/2006;
13.05.2008 r., ref. P 50/07, OTK ZU 4/A/2008; 1.07.2008 r., ref. K 23/07, OTK ZU 6/A/2008;
12.07.2010 r., ref. P 4/10, OTK-A 2010/6/58 and 17.11.2015 r., ref. K 5/15, OTK-A 2015/10/164.
14 SOBCZYK A., ZAGROBELNY J. op.cit., pt VIII.4.
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audit activities from associating in trade unions15. In its other judgement of 7.03.2000, the Tribunal
ruled that ban on the right of military personnel to form and join a trade union is compatible with Articles
31(3) and 59(4) of the Constitution16.
It is also important to note that a major breakthrough in the Tribunal’s practices could be
observed in 2015, when the Tribunal for the first time tried to define complex system of acceptable
legislative and material limits in the sphere of trade union freedoms. This attempt has taken a form of
the ruling of the Constitutional Tribunal of 2.06.2015 (ref. K 1/13), which has proven to have
fundamental meaning for shaping personal scope of freedom of association in trade unions. The
judgement has had especially important impact on so-called non-employee categories of workers (like
civil law contractors, self-employed), who before 2015 were effectively eliminated from basic statutory
guarantees of freedom of association and other trade union freedoms.
4.1
The Judgement of the Constitutional Tribunal of 2.06.2015 (ref. K 1/13)
4.1.1 Background
In the centre of the problem examined by the Tribunal was the Trade Union Act17, that entered
into force in 1991 and remained practically unchanged up to Tribunal’s ruling of 2015. Personal scope
of the Trade Union Act was based on Article 2, which in paragraph 1 stated that all “employees,
regardless of their employment relation basis, as well as members of agricultural production cooperatives, and individuals who perform work on the basis of an agency contract […], have the right
to establish and join trade unions”.
It is important to note that the phrase “employee” used in Article 2(1) TUA had to be explained
by using legal definition of an employee placed in Article 2 of Labour Code. According to this definition,
an employee shall be a person employed “on the basis of a contract of employment, an appointment,
an election, a nomination or a cooperative contract of employment”.
As the effect of such wording of Article2(1) TUA, the right to establish and join trade unions –
which has fundamental meaning for the essence of trade union freedoms – was limited to a narrow
category of workers determined by formal factor of the employment relationship sensu stricto. Such
statutory situation had major impact on industrial relations in Poland, as non-employee categories of
workers (contractors, self-employed) have been deprived of basic statutory guarantees of freedom of
association in trade unions. It is worth pointing out that it is estimated that such problem has affected
over 2 million workers functioning on domestic labour market18.
Such wording of Trade Union Act was often criticized by the doctrine and social partners. There
were numerous postulates to extend personal scope of the right to establish and join trade unions
within the meaning of Article 2(1) TUA. For instance, in 2011 one of the biggest union movement –
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” lodged a formal complaint with the
International Labour Organisation19 against Poland. The complaint finally initiated a visit of the ILO’s
Committee on Freedom of Association, the purpose of which was to examine the conformity of Trade
Union Act with ILO’s standards. The Committee in its 363 rd report criticised contested provisions of
Trade Union Act and requested the Polish Government to “take the necessary measures in order to
ensure that all workers, without distinction whatsoever, including self-employed workers and those
employed under civil law contracts, enjoy the right to establish and join organizations of their own
choosing within the meaning of Convention No. 87”20.
The report of the Committee on Freedom of Association inspired other biggest national union
movement – Ogólne Porozumienie Związków Zawodowych – to make a formal application to the
Constitutional Tribunal, which was brought on 27.06.2012. The application resulted in the Tribunal’s
final ruling that was published in 2015.

15

The judgement of the Constitutional Tribunal of 17.11.1998 r., K 42/97, OTK 1998/7/113.
The judgement of the Constitutional Tribunal of 7.03.2000 r., K 26/98, OTK 2000/2/57.
17 Hereinafter: "TUA".
18 GOŁAŚ, J. Non-employee atypical forms of employment in Poland: sociological and legal
perspectives., s. 287-299.
19 Hereinafte: „ILO“.
20 The report of the Committe on Freedom of Association No 363 on Case 2888 against Poland, March
2012, § 1087.
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4.1.2

The Concept of a Person Performing Gainful Work and Other Most Important
Findings of the Constitutional Tribunal
In the final ruling, the Trade Union Act in assessed wording has been declared by the
Constitutional Tribunal as unconstitutional to the extent to which it limited the right to establish and
join trade unions only to subjects clearly identified in the Act. The Constitutional Tribunal stated that
from the perspective of Articles 59 and 12 of the Constitution, statutory guarantees of the right to
establish and join trade unions should be addressed to all workers within the meaning of the
Constitution. In the Constitutional Tribunal’s view, the status of worker within the meaning of the
Constitution of the Republic of Poland is not limited only to employees defined in Article 2 of Labour
Code. The Tribunal proposed collective name “person performing gainful work” and emphasized that
all basic statutory guarantees, rights and competences affecting the essence of trade union freedoms
should be addressed to all categories of workers, and not only to employees in the narrow sense.
It is worth noting that the Tribunal identified crucial legislative standard in the discussed sphere,
which refers to legislator’s obligation to reflect the essence of trade union freedoms on statutory level.
As the Tribunal stated, in the case of personal scope of the right to establish and join trade union it
means that implemented personal limitations should not be based on formal statutory definition of an
employee or on formal criterion of the type of contract of employment. The Tribunal explained that
adopting personal restrictions based on the criticized criterion causes that the very essence of
freedom of association is impaired, as in that case only selected personal categories of workers are
able to enjoy basic statutory guarantees of trade union freedoms. In the Tribunal’s view, personal
scope of Trade Union Act should be determined in a manner free from narrowing formal determinants
applicable only to employees within the meaning of Labour Code.
It may be assumed that these findings form the most important legislative limit identified by the
Constitutional Tribunal in the discussed judgement. It is also important to note that this legislative
standard effectively binds the Polish lawmaker, who shall apply it on the statutory level.
Most importantly, the Constitutional Tribunal also identified specific material limits concerning
the essence of trade union freedoms in the sphere of personal scope of freedom of association. As
mentioned above, the Tribunal pointed out that personal scope of statutory guarantees of freedom of
association should be determined on the basis of the concept of “a person performing gainful work’”.
In the Tribunal’s view, only individuals meeting distinctive criteria shall enjoy such basic statutory
guarantees as the right to establish and join trade unions. This concept turned out to be vital material
limit that was later adopted and developed under extensive reform of the Trade Union Act.
The Tribunal proposed autonomous definition of a person performing gainful work based on
three following determinants. These are:
performing paid work;
remaining in specific legal relationship with a person or entity to whom (on whose
account) work is performed (e.g. employer, orderer, mandator) and
having work-related interests that can be collectively represented and protected in
the organisational form of a trade union.
Consequently, proposed criteria can be considered as fundamental material (personal) limits in the
sphere of trade union freedoms. In practice, proposed definition constitutes a factual boundary value
that may be applied in order to determine persons enjoying and persons deprived of statutory
guarantees of trade union freedoms.
Due to apparent potential and threats it is difficult to evaluate clearly the discussed definition
and contained material limits. Firstly, the proposed definition is relatively inconclusive and imprecise.
As a result, similar definition cannot be accurately implemented on statutory level, where law must be
clear and unambiguous21. Secondly, personal scope of the right to establish and join trade unions and
other statutory guarantees of trade union freedoms should not be reserved only to persons performing
paid work. It is generally recognised that there are certain personal categories of workers performing
unpaid work (students, volunteers, trainees) that should enjoy discussed rights22. On the other hand,
potentially positive impact of discussed definition should not be ignored, as it should be noted that the

GOŁAŚ, J. Granice wolności związkowych w Polskim systemie prawnym, s. 198-232.
ILO, Freedom of association, Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association,
6h edition, Geneva 2018, § 393-394.
21
22
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Constitutional Tribunal by the judgement of 2.06.2015 has reaffirmed the right of non-employee
atypical categories of workers to establish and join trade unions “of their own choosing”.
4.1.3 The Impact of the Judgement for the Polish Legal System
The judgement of the Constitutional Tribunal on the non-conformity of statue to the Constitution
produces specific legal effects that finally lead to the derogation of unconstitutional provisions from
the Polish legal system. In most cases, it means that the national legislator is obliged to implement
relevant amendments in the unconstitutional field of given act. It the case of Trade Union Act and the
judgement of 2.06.2015 it meant that criticized Article 2 TUA should be revised in order to extend
personal scope of TUA in the sphere of the right to establish and join trade unions.
The legislator has fulfilled his obligation by passing the act of 5.07.2018 on amending Trade
Union Act23, which entered into force on 1.01.2019. The legislator has unquestioningly adopted
statutory definition proposed by the Constitutional Tribunal, which finally has significantly remodelled
personal scope of Trade Union Act in terms of the right to establish and join trade unions.
Trade Union Act in a new wording of Article 2 paragraph 1 states that all persons performing
gainful work have the right to establish and join trade unions. Concurrently, an autonomous legal
definition was added in the form of Article 11 TUA, where it is explained that a person performing
gainful work should be understood as:
an employee or
a person performing work for compensation, if he/she does not employ other persons for this
type of work and has such rights and interests related to performed work that may be
represented and defended by a trade union.
It can be clearly seen, that since 1 st January 2019, non-employee groups of workers – falling
within the definition of a person performing gainful work - have acquired the right to establish and join
trade unions „of their own choosing” and such change happened after 28 years from the date when
Trade Union Act had entered into force.

5

CONCLUSION
Firstly, it should be noted that the Constitution of the Republic of Poland itself ensures that the
Constitutional Tribunal has the real ability to shape legislative and material limits of trade union
freedoms through the specific model of constitutional control. The Constitutional Tribunal acting as a
“negative legislator” has power to assess “the conformity of statutes and international agreements to
the Constitution“. As a result, statutory provision declared as unconstitutional shall be derogated from
the Polish legal system. The judgements of Constitutional Tribunal are based on various standards
that are related to the most important constitutional legislative and material principles functioning in
the Polish legal system. There are also relevant constitutional principles in the sphere of trade union
freedoms, which are defined in Articles 12, 20, 31 and 59 of the Constitution. These principles form a
set of fundamental standards that shall be applied in the legal process of implementing restrictions on
trade union freedoms. The Constitutional Tribunal has a vital role in the discussed process, as it is the
sole body that – through its judgements – has the power to both identify proper legislative standards
that bind the lawmaker (legislative limits) and as well to indicate accurate material restrictions that can
be implemented at the statutory level (material limits), which are experienced by trade union freedoms’
beneficiaries. Most importantly, statutory provisions restricting trade unions freedom in a manner
incompatible with legislative and material standards identified by the Constitutional Tribunal shall be
derogated from the national legal system.
Secondly, after decades of relative reluctance and lack of appropriate opportunities, the
Constitutional Tribunal has finally proved its indisputable importance to the process of shaping
legislative and material limit of trade union freedoms by delivering the judgement of 2.06.2015 (ref. K
1/1/3). In the judgement, the Constitutional Tribunal has identified crucial legislative limits in the form
of simple but definitive standards that prohibit the lawmaker from determining personal scope of the
right to establish and join trade union through the use of formal criterion of the type of contract by
which an employment relationship has been established or by narrow definition of an employee.
Ustawa z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych
ustaw (OJ 2018 item 1608).
23
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Presented ideas and concepts allowed the legislator to improve the Trade Union Act and make it
compatible with binding international agreements.
Particular importance should be attached to the concept of a person performing gainful work,
which was presented by the Constitutional Tribunal in the analysed judgement. The concept may be
considered as a fundamental material limits of freedom of association in trade unions, as it is based
on the list of material determinants of the status of a person that shall enjoy basic statutory guarantees
of examined freedom. These are: performing paid work; remaining in specific legal relationship with a
person or entity to whom (on whose account) work is performed (e.g. employer, orderer, mandator)
and having work-related interests that can be collectively represented and protected in the
organisational form of a trade union.
Finally, impact of the judgement of 2.06.2015 should not be ignored, as considerations of the
Constitutional Tribunal have led to significant evolution of the collective labour relations in Poland.
The analysed judgment should be regarded as a direct inspiration for later reform of 5.07.2018 that
has remodelled significantly personal scope of the right to establish and join trade union that is
guaranteed under Trade Union Act. This simple change extending personal scope of TUA directly
affects industrial relations in Poland, as - after decades of consequent statutory denial - non-employee
categories of workers now can establish and join trade unions „of their own choosing”. As a
consequence, over 2 millions of workers became able to join national union movement, making it more
representative and meaningful for whole working society.
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ROBOTS AT WORK IN LIGHT OF THE SOCIAL ROLE OF THE
STATE
Gábor Mélypataki – Zsófia Juhászné Riczu
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Abstract: Examining the recent period, it can be seen that the coronavirus epidemic can have severe
global and local consequences. All of this may amplify processes that have already shown trends prior
to the emergence of the virus. The aim of this essay is to examine the effects of artificial intelligence
and automation of work processes on the labour market and the employment situation. 1 From the
point of view of labour law and employment and the measures taken by the Member States of the
European Union, we will try to provide a general summary of how to deal with the effects of pandemicinduced labour market changes through the application of digital technology, automation and artificial
intelligence.
Keywords: COVID epidemic; AI; robotics; digital technology; process of adaptation; labour market;
effects; consequences
INTRODUCTION
Artificial Intelligence and automation are some of the most defining elements of the 20th
century. Technological developments have had a significant impact on the labour market from the
outset (during the industrial revolutions), initially it intended to replace monotonous, simpler routine
work and however with the spread of digital development, it has become applicable to more complex
processes. The so-called "technological unemployment" is the effect of technological development
that means human work is replaced by an algorithm, a software or a robot. According to some studies,
nearly half of the jobs in the labour market are at risk due to the digital switchover and may eventually
disappear in the next two decades. According to Frey & Osborne, more than 5 million jobs will be lost
worldwide between 2015 and 2020 (Frey & Osborne 2013).2
Now, we are in the era of the Fourth Industrial Revolution when digital devices help every
aspect of our lives and even subvert it. The same applies to the labour market, digitalisation has
desirable and less desirable effects in all areas of life from the transformation of the printed media
through telecommunications to banking or even administrative areas. New technologies and
broadband Internet are contributing to increased productivity and thus to consumption resulting in
economic and social recovery. As with previous industrial revolutions, the ongoing processes also
affect the composition of society and development is gaining ground everywhere.
The unforeseen economic and social consequences will put governments and international
organizations to test. The subversive power of the next-generation technological explosion is evident,
because the biggest accommodation provider (Airbnb) has no real estate, the world's largest taxi
company (Uber) does not own any taxis, and one of the most popular "telecommunications
companies" (Skype) does not even have its own infrastructure.3 During the adaptation to the rapid
and radical changes in technology, new innovations are emerging in the market, it is also
accompanied by an adaptation process and not everyone can keep pace, which can lead to economic
disadvantage and social inequality.
In terms of socio-economic consequences, the pandemic of March 2020 put governments in a
situation that we would not find a precedent for in the last century. The epidemic situation has caused
and continues to cause difficulties in a number of areas: we are facing a health, economic and,
1

TOP, D.: Artificial Intelligence and the Future of Labour Law, Acta Universitatis Sapientiae, Legal
Studies, 8, 2/2019, s. 245−252.
2 FREY, C.B. – OSBORNE, M.A. The future of employment how susceptible are jobs to
computerisation? (2013)
3 IBM (2015) Disruption Has Already Happened http://vrworld.com/2015/11/09/ibm-disruption-hasalready-happened/
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consequently, major social crisis at the same time and the consequences of this crisis have directly
affected the field of work. Many economic organizations have been forced to reduce or, in the worst
case, to cease production and services altogether. Working hours were reduced, and in the less
fortunate case, it was inevitable to reduce the workforce. Examining the recent period, it can be seen
that the coronavirus pandemic can have severe global and local consequences which can amplify
processes that were already prone to before the virus appeared.
The economic and social effects of the pandemic are difficult to predict, but we believe that the
reduction in the budgets of economic operators can be predicted even without knowing the numbers,
thus, the primary consideration for them is to reduce their spending. We believe that an increase,
stagnation or decrease in employer expenses may depend on flexibility on the part of the employer
(including the use of home-office or RPA technology), which could even address differences in labour
demand and supply between regions.
The basic assumption of the 1998 Supiot report was that the social and economic regulatory
model underlying labour law was in crisis.4 In order to mitigate the effects of the pandemic, government
intervention at Member State level is justified, because one of the targets was human labour in an
epidemic-stricken economy. Labour law relations in the classic sense could not prevail in all sectors
for in many cases the personal obligation to work could not be fulfilled. The crisis caused by the
pandemic has accordingly become and will continue to be an economic, employment and social crisis.
Neither national nor EU legislation was prepared for such a large-scale and rapid change in labour
law relations. Businesses and employers who have been able to adapt quickly using digital tools will
be a step ahead, so this is also important, because in our view, the labour market effects of
digitalisation may be similar to the employment effects of COVID-19. Both target the human workforce,
the virus and technological advances affect them differently, but their results are almost the same,
reducing the living workforce and forcing the acquisition of new employee competencies. These
effects must bring with them the social role of the state. The current situation and the second and third
waves of the virus can be seen as a kind of test before the actual and complete digitalisation of the
labour market therefore, in addition to the labour law effects of technological development, a brief
comparative analysis of European Member States' measures deserves a separate study.

1.

THE RESPONSE OF SOCIETY

With our previous research, we wanted to outline a general social judgment: adapting to
change of companies, employees. Are they taking advantage of the opportunities offered by the
automation era or are they afraid of change? Our aim was to outline the distribution of social responses
to change: it focused on the digitalisation aspirations of individual workplaces and the future ideas of
employees about work. As a result of technological developments, terms and conditions of
employment have changed in the recent years. The diagrams obtained during the merging of the
answers give an overview of the employees' opinions regarding the communication in the workplace
and the willingness to retrain.5
Artificial Intelligence and automation can hold huge potential, of course, proper regulation and
legal background are needed for all this. Technological advances and Artificial Intelligence affect every
aspect of life, including the labour market, the composition of employment and the structure of
employment will change with tax and contribution implications expected. With the spread of COVID19, the possibilities of digital work have come to the fore in order to prevent infection, the two most
significant segments of which are described below.

4
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https://www.medelnet.eu/images/stories/docs/supiotreport_en.pdf (02/09/2019)
5 RICZU, Zs. Labour law and employment policy implications of digitizing work and introducing
robotics 2020. Miskolci Jogtudó 2020/1. s.116-125.
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2.

ALTERNATIVES ROBOTS AND RPA TECHNOLOGY

When it comes to replacing workflows with a robot, most of us think of a real, humanoid robot
at first. Boston Dynamics is one of the best examples of humanoid robots. In addition to replacing
human factors in manufacturing processes, the company produces interactive 3D computer
simulations for the United States Army and the Naval Air Warfare Center Training Systems Division.
Efforts to automate enterprise processes are ongoing, we should not neglect RPA technology for
automation. RPA, or Robotic Process Automation, provides an advanced technology solution for
routine office workflow tasks. So, in the case of RPA, we are not talking about physical robots, but
about software robots, only subjects to certain conditions and worthy of use:
rule-based, standardized and documented business processes, with no human intervention
at all;
structured data management is recommended
frequently repeated processes6
However, the proliferation of Artificial Intelligence is creating new jobs in addition to deleting
some jobs. The workforce neglected by robots may meet new demands. Jessica Stillmann has
collected some of the jobs created as a result of Artificial Intelligence:
Data Detective - This type of job may be suitable for law enforcement experience
and basic data knowledge
Artificial Intelligence Business Development Manager
Health professional supported by Artificial Intelligence - practically telemedicine, with
the help of AI nurses it will be able to make a diagnosis
Virtual store Sherpa7
Amazon.com Inc. also needed help from Artificial Intelligence, they used an HR robot to screen
job seekers to automate workforce recruitment. However, in 2015, it emerged that the applied software
heavily discriminated based on the gender of the candidates for software development or technical
applications. According to the Reuters magazine, this was due to the fact that the learning algorithm
had been "trained" on the basis of applications submitted over the last 10 years which proved the
dominance of men in the tech industry. In conclusion, the algorithm automatically preferred male
applicants, ignoring female submissions or references to female gender.8
3.3. Issues of the application of robot technology
We can also show a significant example of the use of RPA and robots. The robot dog of Boston
Dynamics Ltd. examined in my previous study also got a job 9, namely in New Zealand, it has got the
job of sheep herding shepherd. According to the robot manufacturer's statement, such robots may
be needed to compensate for possible labour shortages due to a coronavirus outbreak, although in
our view, this is only a marketing tool because it is difficult to imagine a more distant job than sheep
farming. In our opinion, with a robotic dog, they do necessarily want to take jobs, but rather try to
expand the opportunities for workers. This is also indicated by the fact that the head of a company
called Rocos has announced a partnership with Boston Dynamics for the future, a leading player in

6

BOHUS, K. Robotic Process Automation (RPA), or getting software bots to work
https://blog.ixenit.com/kezdolap/-/blogs/robotic-process-automation-rpa-avagy-aszoftverrobotok-munkara-foga-1(12/09/2019.)
7 STILLMANN, J. 21 Future Jobs the Robots Are Actually Creating https://www.inc.com/jessicastillman/21-future-jobs-robots-are-actually-creating.html (05/09/2019)
8 DASTIN, J. AMAZON SCRAPS SECRET AI RECRUITING TOOL THAT SHOWED BIAS AGAINST
WOMEN
https://uk.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-airecruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUKKCN1MK08G (02/10/2019)
9 RICZU, Zs. Labour law and employment policy implications of digitizing work and introducing
robotics 2020. Miskolci Jogtudó 2020/1. s116-125.
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mobile robotics providing remote mission planning and execution as well as tele-operative functions,
enhancing Spot's existing capabilities. 10
Exceeding shepherd job, Singapore's top government technology agency reports that a Boston
Dynamics robot known as Spot has been installed in Bishan-Ang Mo Kio Park to remind people to
follow physical distance guidelines during an epidemic. The Spot model is equipped with custom
software developed by GovTech, allowing you to estimate how many people are in the park at a given
time 11.
The employment of the Spot robot already employed by the Government of Singapore can be
classified as a state role, and reducing of bureaucracy has long been an important part of public
administration. Nevertheless, so far, such efforts have not yielded spectacular results. Legislative
changes as a result of increasing social pressure and labour market changes in the recent years as a
result of technological developments and the ongoing pandemic will be forced to organize
administrative processes more efficiently.
Although the digital switchover has begun in public administration, this typically applies to
administrative processes, and to move these processes into the digital space, however, in the
background of these indisputable systems, there is still a manual workflow.12
The first significant modernization of the Hungarian public administration took place in 2018.
RPA technologies have been known in developed economies for nearly a decade and have been
rapidly expanding over the past few years. This should be used to support automated decision making
and other workflows, followed by RPA technology extending its solutions to more areas. An important
difference between RPA and previously typical automation-based projects is that RPA systems do not
require fundamental changes to existing IT systems, they do not require separate system integration
tasks, therefore making the implementation process simpler. We create a virtual workforce by using
the software, the software robot performs essentially the same workflow as an employee – however,
all this much faster, with fewer errors.13 According to a 2017 survey of Horváth & Partners in the
German-speaking countries, software robots are expected to save at least 10% in the financial
institutions sector 14. By applying them, they will also be able to reduce workforce-related risks, such
as clerical error, patient numbers, fluctuations, and their consequences, significantly. Although, we
have the technological and legal bases in public administration for the use of work from home or even
RPA technologies, the use of these technologies was limited and it did not prevail to the same extent
as in the private sector.
In connection with the epidemiological situation, we believe that social dialogue should play a
significant role. In order to maintain the functioning of the economy, regulations issued by the
Government have a direct impact on employers, which forces employers to take measures which
ultimately has result in life of workers. Therefore, we consider it important to coordinate the social
dialogue between the Government and the social partners on the epidemiological situation, not only
at national level, but also at European and international level. We believe that provisions made with
the participation of the employers 'and employees' representatives can be more effective than
measures taken without social dialogue. The regulations made have a significant impact on the
decisions made by employers, but due to the comprehensive nature of the topic, we believe this
deserves a separate dissertation. However, it would be the duty of the legislator not only to protect
jobs, but also to protect those who are out of work. Accordingly, the importance of social dialogue
would be to embrace those who are out of work. The market will not solve the problem or not through
10

Rocos partners with Boston Dynamics https://blog.rocos.io/rocos-partners-with-boston-dynamics
(05/06/2020.)
11 Spot the robot is reminding parkgoers in Singapore to keep their distance from one another
https://www.theverge.com/2020/5/8/21251788/spot-boston-dynamics-robot-singapore-park-socialdistancing (10/06/2020.)
12 MÉLYPATAKI, G. Social Innovation and the Civil Service Law, LEX ET SCIENTIA XXVI : 1 pp. 719. , 13 p. (2019)
13 New solutions for reducing of bureaucracy: software robots in public administration
https://hirlevel.egov.hu/2017/12/17/uj-megoldasok-a-burokraciacsokkentesre-szoftverrobotok-akozigazgatasban-robotic-process-automation-rpa/ (08/06/2020.)
14 TANÁCS , Z.–Horváth & Partners Kft.–SÁNTHA, Gy. Joint solution of IFUA Horváth & Partners Kft.
And eGOV for reducing of bureaucracy. International survey: Robotic Process Automation (RPA)
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social means, if the legislator and the social partners recognize this fact, they will not only be able to
mitigate the negative effects of the current situation. It can also be used as a form of prevention against
the consequences of subsequent waves of the virus and the digital explosion of the labour market.
SUMMARY
In general, changing employment conditions require new competencies on the part of
governments, employers and employees alike. In addition to having professional knowledge, the
labour market also requires having digital competence. „Digital competence is the ability to empower
individuals and organizations to recognize and leverage business opportunities through the
deployment of info communication systems, thereby increasing the balance of the digital ecosystem
and reducing digital divide.”15 The advent of digitalization has created the concept of "life-long
learning" in which workers are constantly adapting to new working conditions and, where appropriate,
changing careers or changing jobs, they are constantly gaining new skills. Forcing the acquisition of
digital competencies will also have positive labour market effects in the long run. Due to the pandemic,
many people had to suddenly learn on both sides what teleworking, home office, RPA, automation
meant. In the short run, this is not positive for everyone, but in the long run, both the employer, the
employee and the state can benefit from acquiring new competencies. From this point of view, the
pandemic can be thought of as a catalyst for the acquisition of new knowledge and in the field of the
social role of the state, the aim should be to encourage the acquisition of additional knowledge in
addition to job creation.
We believe that the analysis of the impact of technological development on the labour market
cannot be completed without affecting the expected changes in the near future. Technological and
social changes have a major impact on people's daily lives, and these relationships have an impact
on labour law relationships. Development does not stop, new phenomena can be predicted that will
further shape and develop our world, and thus our jobs, which will necessarily attract labour market
and employment changes. Digitization is not an option: businesses that do not recognize this will lose
their domestic and international competitiveness, and workers will lose their chances on the labour
market. BBC technology research and forecasts also clearly show that not only low-skilled manual
jobs will be replaced by software, but also higher-skilled intellectual work.16
We believe that the future of work can be shaped. Regardless of the scope for automation,
digital work and Artificial Intelligence, and the use of robots, we must strive for fair working and
employment conditions. Digital transformation is a social change opportunity which focuses on the
people themselves, and labour law seeks to keep pace with everyday social change.
Although, in the current situation the vision of the labour market is quite unpredictable, we
believe that social cohesion, the use of appropriate employment policy instruments, but above all, the
development of the appropriate labour law background and social security system will create
adaptation and the labour market will adapt to change. Examining the previous domestic solutions,
we can conclude that all the reforms have gained significant space. In March 2020, (with reference to
epidemic control and resolving the labour market situation) a government decree shook the centuriesold basic tenet of labour law, according to which only deviations from statutory or collective bargaining
rules are possible in favour of the worker. The question is that: can the regulation be interpreted as
an open attack on labour law itself?
In any case, it has become clear that in our accelerated world, governments and international
organizations cannot afford to be involved as passive observers in development processes.
Recognizing this, many governments are actively involved in developing community dialogue and
investigation of the effects of automation, including Denmark and Singapore. In some cases, however,
civil society organizations were those that specifically initiated innovation efforts, such as the Swedish
Wallenberg Foundation. In Washington State, the Future of Work Task Force has been set up to

Z. – KERTI, A. Digital competence nowadays. Paper 56. Proceedings of 8th International
Engineering Symposium at Bánki (2016)
16 Will a robot take your Job? https://www.bbc.com/news/technology-34066941 (16/08/.2019.)
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support employee development by providing appropriate employment policy tools in addition to its
proposal and employment responsibilities.17
The epidemic has fundamentally shaken the economic stability of individual states, and as a
result, further labour market transformation is expected. New principles, new situations shape the
labour law framework. As Gábor Mélypataki and Dávid Adrián Máté said: unlike the financial crisis of
2008, the current economic and social crisis can no longer be managed with the classic employment
and labour market instruments. 18
Based on this, proven social tools and practices are not necessarily suitable for dealing with
the situation and mitigating the consequences. The epidemiological situation also increases the
instability of social care systems. In our view, the key to economic recovery is not just the use of
employment policy instruments: the adaptation of social security systems and care systems to postpandemic working methods will be essential. It is important to emphasize that it is not just the
adaptation of the social partners that is at stake, but also the adaptability of the state. Based on the
data of the last months, the social partners took the obstacle well compared to their possibilities, of
course it was also necessary to introduce state programs. However, it should be borne in mind that
public programs must be in line with the 21st century. Public rescue packages also need to adapt to
the challenges of the 21st century, because if they do not, they will be ineffective.
What kind of innovation is needed? In our opinion, one that contributes to the maintenance of
the labour market by not only ensuring the long-term reproduction of the labour force but it also serves
sustainable development, social innovation, justice and the strengthening of appropriate social policy
instruments.
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THE EXPECTATIONS OF CONTROLLER COMPETENCIES1
Zoltán Musinszki – Katalin Lipták
University of Miskolc, Faculty of Economics
Abstract: Nowadays the automation, digitalization has an effect on the current global labor market.
The process of change has become increasingly apparent also in Hungary. Both employers and the
employees have to adapt to the rapidly changing circumstances. In our study, we seek an answer to
the extent to which expectations of employees employed in the controller position have changed. The
job of controller, although not a managerial position, requires special expertise from the employee,
presupposes analytical skills and a high degree of independence. The topicality of the analysis is
given by the fact that the rules of working time for this special job became common during the
coronavirus. Our research question is whether there is any relationship between the competences
related to a highly qualified job like the controller and the company’s size and activity, and if so, to
reveal the strength of the relationship. To test it, we examined job advertisements for controllers based
on predefined criteria.
Key words: controller competences, job advertisement, challenges

1
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Modern societies are correctly referred to as “societies of contract work”, but the term “work
society” is also often used in the literature, implying that the worker simply exchanges his/her work for
a wage in the labor market.2 The heyday of wage labor was the 25 years following the Second World
War and up to the oil crisis. The crisis of wage labor has been discussed in the literature since the
1960s. Labor gradually disappears in the society of wage labor, which is a major problem. A
redefinition of the concept of work is needed, as much of the society has already been excluded from
classical wage labor. A smaller rate of the working age population works in traditional forms of
employment. In more developed European countries, the atypical forms of work are actually those
that can be considered typical, since they have become predominant.3 The changes of the definition
of work not only implies that the world of work has changed, but also that atypical forms of
employment, which provide a transition from the world of classical wage labor, have become
increasingly popular. (Central and Eastern Europe and Hungary are still lagging behind and so we still
consider traditional forms of employment as typical.) Globalization increased the demand for secure
forms of employment against insecurity and typical employment has been replaced by atypical
employment.
According to Németh et al. (2010), employers expect professional work experience and foreign
language skills from graduates at the start of their career. This is a new trend in the modern labor
market from the 20th century. Later, we will analyze the language skills by job ads. The social
competencies (communication skills, problem-solving skills, creativity) are relevant, too. According to
Németh the social skills are among the most important requirements demanded from recent graduates
by employers.4 Alpaydin (2015) wrote that the skills expected from employees changed dynamically

This research is supported by project no. EFOP-3.6.2-16-2017-00007, titled “Aspects on the
development of a smart, sustainable and inclusive society: social, technological, innovation networks
in employment and the digital economy.” The project has been supported by the European Union, cofinanced by the European Social Fund and the budget of Hungary
2 MÜCKENBERGER, U. Toward a new definition of the employment relationship, s. 687.
3 TÖRÖK, E. Túlléphetünk-e a bérmunka társadalmán?, s. 115.
4 NÉMETH, E. ET AL. Market Labour Expectations and Higher Education: Opposing Trends, s. 108.
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with technological and economic developments such as industrial shifts from industry to services after
moving to a post-industrial society5.
In the world of work, constant change can be experienced, as 5% of the existing professions
change every five years, the number of professions that do not require any information and
communication technology (ICT) skills decreases by 5% every second year and the income
generating ability of professions that do not require basic ICT skills is around the minimum wage level.
The acquired professional skills become out-of-date in ten years, the amount of work-related
knowledge on the internet increases 32 times every two years, the number of internet connections
doubles every year and the available bandwidth continuously increases. These changing conditions
also put workers in a new position. Automation and mechanization will significantly reduce the human
resource needs of certain jobs in the future.
The global restructuring of the labor market is also accompanied by territorial disparities in the
labor market,6 which implies the deterioration of the equilibrium between supply and demand. Today,
besides high unemployment levels, high levels of labor shortages are emerging as a problem in this
two-face labor market, which is a major challenge for both employers and employees. There is a need
to develop a much stronger competency-based recruitment method and to focus on developing
competencies, because the requirements for employees have changed as a result of the high degree
of mechanization and automation. Different competencies are required in the same job today than ten
or twenty years ago. Jobs have undergone significant transformation and change; when there is no
more realistic demand for certain skills some jobs (like wainwright, skinner or weaver) will disappear
and new ones will be created.
Table 1: Controller competencies7
Hungarian competence ranking
1
analytical thinking
2
load
3
customer orientation

4,1
4,1
4,0

4
5
6
7
8
9
10
11
12

team orientation
implementation capability
conscientiousness
assuming conflicts
IT skills
performance orientation
leadership competence
solution orientation
business knowledge

4,0
3,9
3,9

3,9

German competence ranking
1
analytical thinking
2
load
3
team orientation
4
assuming conflicts

3,9
3,9
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,7

5
6
7
8
9
10
11
12

3,8
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,6
3,6

business knowledge
conscientiousness
communication skills
controlling expertise
implementation capability
customer orientation
empathy
performance orientation

3,8

In 2013, IFUA Horváth & Partners carried out the first Hungarian controlling competence
measurement with the involvement of nearly 300 professionals with many years of experience and a
university degree in economics. The purpose of the measurement was to reveal the competency traits
that a professional working in a controlling field should necessarily have in the current economic
circumstances8 (Table 1).
We assume that the competencies and expectations required for each job will be much more
transparent in the job advertisements than before and therefore the whole recruitment process will

5 ALPAYDIN,

Y. Identifying Higher-Education Level Skill Needs in Labor Markets: The Main Tools
Usable for Turkey, s. 950.
6 G. FEKETE, É. & LIPTÁK, K. Post-modern values and rural peripheries, s. 5.
7 https://www.controllingportal.hu/mitol_lesz_sikeres_egy_controller_/ (download: 02.09.2019)
8 HORVÁTH & PARTNERS. Controlling, Út egy hatékony controlling rendszerhez, s. 52.
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need to be changed. To test this hypothesis, we conducted a survey of job advertisements in Hungary
for the position of controller.
2

RESEARCH METHODOLOGY

Data was collected in the first half of January 2019 from an online job recruitment website. The
source of the data was the profession.hu website. We analyzed only the controller positions. For
deeper analysis and to avoid distortions we excluded recruitment, headhunter and human resource
companies from our data collection. To process the data, job advertisements were divided into three
main categories: (1) tasks, (2) expectations and requirements, and (3) the supply side. Each job
advertisement included a new job, a new expectation or the phrasing of the same task was different.
This meant that in order to keep the database manageable, the raw database had to be standardized.
In order to achieve results, it was necessary to create uniform categories. In the cases of tasks,
expectations and supply, we aggregated variables with the same or similar meanings and variables
that belong to the same group and have low frequencies.
3

RESULTS AND DISCUSSION

3.1
Relationship between company size and competencies
As for personal competencies, in line with the theoretical background,9 companies most often list
flexibility, analytical skills, analytical thinking and precision. It is interesting, however, that, contrary to
previous surveys, a systematic approach has a minor role.
Table 2
Relative frequency of personal competences (%) by company size10
competencies

small

medium

large

mean

autonomy at work

50.00

34.78

33.96

39.58

flexibility, cooperative skills

50.00

56.52

37.74

48.09

problem-solving ability

29.17

39.13

32.08

33.46

system approach

16.67

21.74

24.53

20.98

able-bodied and high working capacity

33.33

26.09

22.64

27.35

analytical thinking, analytical skills

45.83

60.87

54.72

53.81

precision

58.33

52.17

50.94

53.82

good communication skills

54.17

39.13

41.51

44.94

willingness to travel
8.33
8.70
9.43
Note: bold type indicates the highest value, italics indicates the lowest value.

8.82

Precision and good communication skills can be found in 58.3% and 54.2% of small
companies’ job advertisements (Table 2). An interesting fact is that the frequency of precision
decreases with as company size increases. The same applies to autonomy at work, which was
mentioned in 50% of the advertisements. For medium-sized companies, analytical thinking and
flexibility were mentioned most commonly within the group and also among the groups (60.9% and
56.5% respectively). At the same time, however, good communication skills, which is one of the most
common competencies in the other groups, is only mentioned by 39.3% of the companies in this case.
FENYVES, V. ET AL. Vezetői döntést segítő információk a munkaerővándorlás sajátosságai
alapján, s. 44.
GLEICH, R. ET AL. Unternehmenssteuerung im Zeitalter von Industrie 4.0: Wie Controller die
digitale Transformation erfolgreich steuern, s. 100.
TÓTH, A & ZÉMAN, Z. Stratégiai pénzügyi controlling és menedzsment, s. 72.
10 MUSINSZKI ET AL. Needs and Expectations – Controllers in the Hungarian Labor Market, S. 33.
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The smallest number of personal competencies were listed in the advertisements of large companies.
Interestingly, this group of companies attaches less importance to autonomy at work and flexibility
than the others.
3.2

Relationship between activity and competencies
We also examined work experience by sector (Table 3). While most sectors prefer younger
people with 1-3 years of professional experience, consultancy firms would prefer highly experienced
individuals. Industrial companies have similar characteristics in several variables, but contradictions
can also be found. For instance, none of the food companies listed knowledge of IFRS or US GAAP,
while 17.7% of manufacturing companies mentioned this competence. At 60% of the food companies,
SAP knowledge was a requirement, which is twice its average appearance. It is common for trading
companies to indicate half of the professional competencies in most advertisements. The other half
of the competences, such as German language skills or the knowledge of international accounting
and ERP systems, are hardly mentioned in their job advertisements. The financial sector lists the
second lowest number of tasks in its job advertisements based on the sample. Three of the tasks
(German language skills, knowledge of international accounting and knowledge of SAP) are never
mentioned in their advertisements and the people with four or more years of work experience are the
least expected by them. In the case of consulting companies, the inverse rate of appearance of work
experience was mentioned. A further interesting fact is that this was the activity where the knowledge
of enterprise management systems was the most frequently mentioned among professional
requirements, although only in one third of the cases. Companies in logistics also rarely mentioned 13 years of work experience (in 40% of the cases) and SAP knowledge was mentioned in 40% of their
advertisements. We can conclude that these are probably not consulting companies for which
headhunting companies look for controllers. This can be inferred from the proportion of work
experience listed by the companies. The companies of the real estate sector in the sample primarily
act in the domestic market. We can infer this from the lower demand for foreign language
competences. Moreover, higher level competences are not necessary in this sector either.

trade

financial sector

consultancy

logistics

labor market
services

IT

real estate
sector

10.00

29.41

27.78

66.67

44.44

40.00

50.00

50.00

25.00

50.00 39.33

10.00

52.94

50.00

33.33

77.78

40.00

60.00

75.00

25.00

25.00 44.91

10.00

23.53

50.00

40.00

44.44

40.00

10.00

50.00

12.50

75.00 35.55

system approach
able-bodied and high
working capacity
analytical thinking,
analytical skills

10.00

11.76

38.89

13.33

33.33

40.00

20.00

50.00

12.5 0

0.00

20.00

17.65

22.22

33.33

55.56

40.00

20.00

0.00

12.50

50.00 27.13

70.00

41.18

72.22

20.00

88.89

60.00

40.00

100.00

37.50

50.00 57.98

precision
good communication
skills

60.00

58.82

55.56

46.67

33.3 3

80.00

40.00

25.00

75.00

50.00 52.44

60.00

41.18

38.89

40.00

66.67

60.00

40.00

50.00

12.50

50.00 45.92

willingness to travel

10.00

11.76

5.56

0.00

33.33

0.00

10.00

0.00

0.00

25.00

mean

manufacturing

autonomy at work
flexibility,
cooperative skills
problem
solving
ability

competencies

other

food industry

Table 3
Relative frequency of competencies depending on the company’s activity 11

22.98

9.57

Note: bold type indicates the highest value, italics indicates the lowest value.

11
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The case of personal competences was not entirely consistent, which implies that the general
requirements are independent of the company profile that clearly appeared among the groups.
Willingness to travel is the only item that is among the least frequently mentioned variables of all
companies. The largest number of competencies in the sample were given by consulting companies.
They listed personal competencies in 53.1% of the cases, making them the only group to exceed
50%. Companies in the real estate sector were the least concerned with indicating personal
competencies. Companies in the food industry adapted to the total average in the sense that the three
most common requirements (analytical thinking, good communication skills and precision) are equal
in their group. The numbers, however, highlight that they rarely list other competences. The same
applies to manufacturing companies. They mentioned precision at 58.8% and flexibility and
cooperative skills at 52.9%. Based on the sample, systematic approach and high working capacity
are the least requested competences. Analytical thinking is a priority competence at trading
companies with its 72.2% presence in the advertisements, but precision, flexibility and problemsolving are also listed by at least 50% of the companies. High working capacity is the second least
mentioned competency in the group after willingness to travel. In the financial sector, autonomy at
work is the most common (66.67%), which has the highest value among groups as well. Moreover,
precision is mentioned in the 46.7% of the cases and also high working capacity was mentioned here
in one third of the cases. Consulting companies prefer flexibility and analytical thinking.
Communication skills, high working capacity and willingness to travel were mentioned in this case the
most. The last one was mentioned only by 33.3% of the companies, but even this figure is more than
three times higher than the average. Companies in logistics are also dominated by the three most
common requirements. Willingness to travel was not mentioned, while all other competencies
appeared in 40% of their advertisements. At IT companies, high working capacity was not mentioned
at all, while analytical thinking appeared in all advertisements. In the case of the real estate sector,
precision, the only competency exceeding 50%, was mentioned in 75% of the advertisements.
4

SUMMARY, CONCLUSIONS

We believe that in the future, the content of job advertisements will be even more important,
not only for the position of controller position but also for other positions. A precise and accurate job
advertisement is a great help to the applicant as well, since the applicant can assess whether (s)he
has enough professional knowledge and competence to perform the tasks specified in the
advertisement. We know that there are some limitations of our research, for example the size of the
sample or the temporality of the research. However, we think that even so this study is of interest to
both employees and employers. Our further research plan is to carry out new research for another
position with a similar method.
The analytical mindset is becoming more and more valuable. Instead of mechanically
compiling the reports, the role of the controller as an analyst and consultant increases. Thus, in
addition to the classic controlling tasks (planning, deviation analysis), customer orientation and
consulting competence appear, in addition to the technical production of reports, decision-makers
must now be supported in their interpretation. At the same time, due to the growing and constant
demand for information, workload and work capacity are becoming more and more important in
everyday work.
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SHAPING THE CONCEPT OF 'WORKING TIME’ BETWEEN
EUROPEAN UNION AND NATIONAL LEGISLATION – A
CONTINUOUS TASK FOR NATIONAL COURTS
Anghel Răzvan
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, România
Curtea de Apel Constanţa, România
Abstract: The two main functions of the concept of working time - quantifying the remuneration and
health and security at work protection - are found together or separately in the laws of the member
states while EU law regulates working time only for the purpose of protecting health and safety at
work; when Member States adopt a single regulation on working time, it may define this concept more
narrowly or broadly than EU regulation. In disputes before them, when the courts of the Member
States have to apply both national and EU law, they are put in a position to bring the concept of
working time under national law within the limits of EU regulation. The article examines the situations
in which national courts may find themselves in this process, the obligations they have and the
solutions they may apply in the context of the evolution of the CJEU jurisprudence on the content of
the ”working time” notion.
Key words: working time, rest time

1.

INTRODUCTION

In the labour relations that were born in the process of mass industrialization, it was made the
difference between the "paid time" for which the employee received a financial compensation - the
salary - and the "free time" that was available to him/her1. The traditional concept of working time used
measured time, which covered work recognized and remunerated by the employer 2. Working time
was thus a tool to determine, on the one hand, the duration of work and, on the other hand, the
remuneration due to the employee3, this being established according to the working time4.
Along with the remuneration of work according to the working time, the employer aimed,
through the measures of work organization, to increase the labour intensity and the productivity.
Losing control over effort dosing, over the intensity of work, employees began to feel more and
more acutely the need to limit working time. Thus, on the one hand, employees obviously felt the lack
of rest time to restore work capacity and, empirically, understood the effects of excessive work on
health and the risk of accidents at work, especially during industrialization, when the use of new
technologies - still not fully developed and tested - increased this risk. On the other hand, workers
increasingly felt a lack of control over the time they dedicated to their family and even to the work in
their own interest (in their own household).
The fact that the first Convention adopted under the auspices of the International Labor
Organization (further referred to as ”ILO”) was Convention no. 1/1919 on working hours was obviously
not accidental.
1

Rubery, Jill, et al. "Working time, industrial relations and the employment relationship." Time &
Society 14(1)/2005, p.91.
2 Supiot, Alain. "Temps de travail: pour une concordance des temps." Droit social, 12/1995, p.949;
3 Del Giudice, F., Izzo, F, Solombrino, M. – Manuale di diritto del lavoro, ed.XXXIV, Editura Simone,
Napoli, 2016, p.242; Del Giudice, Federico, D’Agostino, Cristina, Marano, Alessandra – Diritto del
lavoro – Ipercompendio, Gruppo Editoriale Simone, Napoli, 2013, p.90;
4 Riva, Severino – Compendio di Diritto del lavoro, ed. XXI, Editura Simone, Napoli, 2016, p.142;
Moţiu, D. – Dreptul individual al muncii, Ed. CH Beck Bucureşti 2011, p.294;
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At the level of European Union (further referred to as ”EU”), Directives 93/104 and 2003/88,
concerning certain aspects of the organisation of working time, were adopted with the stated aim of
protecting health and safety at work. This is particularly important for determining the scope of these
regulations.
However, national regulations must provide working time with both the function of establishing
remuneration and the function of protecting health and safety at work. Disputes faced by national
courts can address both issues separately or together, and those courts must take into account not
only national regulations, but also those adopted at European Union level.
Member States, through all their institutions, including national courts, have an obligation to
interpret national law in accordance with Union law (obligation to interpret accordingly) 5.
The priority application of Union law ensures its effective, efficient and uniform application and
making its application subject to national rules would achieve the objectives of the founding treaties6.
On the other hand, national courts are also required to comply with the case - law of the
Luxembourg Court when applying the national law which it interprets in accordance with European
Union law.
The obligation to respect the jurisprudence of Court of Justice of the European Union (further
referred to as ”CJEU”), which rests with national courts, concerns not only the operative part of
preliminary rulings, but also their considerations and the effects occur retroactively, their time limitation
being available only by the Court exceptionally7.
Thus, in several judgments the Court has held that the Member States are liable for
infringements of European Union law, which is a principle inherent in the system of the founding
treaties8.
The obligation of the national court to take into account the content of a directive when
interpreting and applying the rules of national law is limited by the general principles of law and cannot
be used as a basis for a contra legem interpretation of national law9. If, however, the national rule
contains a provision which is manifestly contrary to European Union law, the national court, following
the principle of supremacy but also the obligation of loyal cooperation, may put aside the national
legal provisions contrary to a directive10.
It must be pointed out that, according to the CJEU, Article 2 of Directive 2003/88 may not be
derogated from11 either in application of Article 17 of Directive 2003/88 or even in the application of
Article 15 thereof, by establishing a more favourable measures for workers. Thus, in the Matzak
Craig, P., de Búrca, G., Dreptul Uniunii Europene – comentarii, jurisprudenţă şi doctrină, ed. a VIa, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017, p. 234-236, CJEU - C-14/83, Sabine von Colson & Elisabeth
Kamann c. Land Nordrhein – Westfalen; G. Tudor, D. Călin, Jurisprudenţa CJCE, vol. II, Ed. C.H.
Beck, Bucureşti, 2006, p. 266-276; CJEU, Judgement of 21.10.2010, C- 227/09, Antonino Accardo
et.al. c. Comune di Torino, ECLI:EU:C:2010:624 (www.curia.eu), paras. 49; CJEU, Judgement of
24.01.2012, C-282/10, Maribel Dominguez c. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet
de la région Centre, ECLI:EU:C:2012:33 (www.curia.eu), paras. 27; C-397-403/01, Pfeiffer et al. c.
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Waldshut eV (www.curia.eu), paras. 115-116.
6
Craig, P., de Búrca, G., op.cit. p.190; Gyula Fábián – Drept instituţional al Uniunii Europene, Ed.
Hamangiu şi Ed. Sfera Juridică Bucureşti 2012, p.67
7 Andreşan-Grigoriu, Beatrice – Procedura hotărârilor preliminare, Ed. Hamangiu Bucureşti, 2010
p.349;
8 first in the cases C-6/90 şi C-9/90, Andreea Francovich, Danila Bonifaci et al.c. Italia; see also
Judgement of 5.03.1996, Brasserie du pêcheur & Factortame, C-46/93 şi C-48/93, Rec., p. I-1029,
par. 31, and Judgement of 26.01. 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, C-118/08, Rep.,
p. I-635, par. 29; CJEU, Judgement of 25.11.2010, case C- 429/09, Günter Fuß c. Stadt Halle,
ECLI:EU:C:2010:717, par.45;
9 CJEU, Judgement of 21.1 2010, C-227/09, Antonino Accardo et al. c. Comune di Torino,
ECLI:EU:C:2010:624, par.25, Judgement of 15.04.2008, Impact, C-268/06, Rep., p. I-2483, par. 100,
and the Judgement in the case Angelidaki et al. par. 199
10 Groza, Anamaria – Probleme de drept european – Principii. Directive. Trimiteri preliminare.
Jurispruenţă românească comentată, Ed. CH Beck, Bucureşti 2015, p.6;
11 CJEU, Order of 4.03.2011 in the case C‐258/10, Grigore, par.45 and Judgement of 10.09.2015 in
the case C‐266/14, Tyco, par.28; Judgement of 21.02.2018 in the case C-518/15 - Matzak, par.34.
5
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case12, the CJEU established that Article 15 of Directive 2003/88 must be interpreted as not allowing
Member States to maintain or adopt a less restrictive definition of 'working time' than that laid down in
Article 2 of that Directive.
However, when, for the interpretation of national law, the provisions of certain directives and
the CJEU case - law concerning it are used, national courts must take those provisions into account
only within the purpose and scope of their application.
With regard to the working time regulation adopted in the EU, the CJEU has repeatedly stated
that the issue of remuneration does not fall within the scope of the working time directives13.
The relationship between the autonomous notion of working time in EU law and the same
notion in national law is fluctuating, depending on the variation of the effects that the function of
quantifying work and remuneration has on the content of the latter, which remains the exclusive
regulatory competence of states. Thus, in order to establish remuneration, Member States or social
dialogue partners, through collective bargaining agreements, may establish:
•
that remuneration is also due for periods when work is not performed but which constitutes
working time in terms of safety and health in the work; or
•
that it is due for periods in which work is not performed and also does not constitute working
time in accordance with European directives; or
•
that it is established only according to the time allocated to the actual performance of the
work, and not for periods in which the worker does not carry out any activity, although these would
constitute working time according to the EU directives and the CJEU jurisprudence .
As the CJEU has pointed out, 'although Member States have the right to determine the
remuneration of workers falling within the scope of Directive 2003/88 in accordance with the definition
of' working time 'and' rest period 'in Article 2 of Directive, they shall not be required to do so."14
Simultaneously, it must be considered that, as the Court has also stated in that judgment, if
the issue of remuneration does not fall within the scope of Directive 2003/88, that interpretation of
Article 15 of the Directive concerns only the definition of working time adopted in order to ensure
safety and health at work, without preventing States from defining working time in order to determine
remuneration in a more favourable way for employees (as is the case with Belgian law which, as set
out in the judgment, establishes a certain remuneration for inactive periods of time which may not be
considered working time within the meaning of Article 2 of Directive 2003/88)15.
2. NATIONAL REGULATION TYPOLOGY AND THEIR CONSEQUENCES IN LABOUR
LITIGATIONS
2.1. The situation of separate regulation for remuneration purposes and safety and security at
work
If the national regulation of working time is separate, corresponding to its two main functions,
conforming interpretation and eventually removal from application of national law are mandatory only
regarding the application of the rules on safety and health at work, while the interpretation of the rules
on remuneration remains limited to national law.
12

CJEU, Judgement in case C-518/15, Ville de Nivelles c. Rudy Matzak;
For example, CJEU, Order of 4.03.2011 in the case C‐258/10, Grigore, pct. 4 of the operative part
and the case-law cited there, paras. 81-83 (www.curia.eu); for the same conclusion see also CJEU,
Judgement of 10.09.2015, C- 266/14, paras. 48-49 (www.curia.eu); Judgement in the case C-14/04,
Dellas et al., EU:C:2005:728, p.38, and also CJEU, Order of 11.01.2007 C-437/05, Vorel,
EU:C:2007:23, p.32, and Order of 04.03.2011 C-258/10, Grigore, EU:C:2011:122, p.81 & 83,
Judgement of 10.09.2015 in case TYCO, par.47-48; Judgement in case C-518/15, Ville de Nivelles
c. Rudy Matzak, p.49;
14 CJEU, Judgement of 2102.2018, C- 518/15, par.50;
15 for the Czech law regarding the remuneration for on-call duty see CJEU, Order of 4.05.2017, C653/16, Jitka Svobodová c. Česká republika – Okresní soud v Náchodě, EU:C:2017:37, p.10-11; see
R. Anghel - Timpul de lucru al judecătorilor. Efectuarea serviciului de permanenţă. Inexistenţa unei
remuneraţii. Invocarea discriminării. Inadmisibilitate, Revista Forumul Judecătorilor nr.1/2017, pp.187195;
13
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For example, in the UK there are two separate regulations. One of them 16, which defines
working time for the protection of health and safety at work, in application of Directive 93/104, which
became 2003/88, which defines working time as: any period during which the worker works, at the
employer's disposal and performs his activities or tasks, any period during which he receives relevant
professional training and any other additional period to be treated as working time for the purposes of
this Regulation in accordance with a relevant agreement; the regulation also includes a series of
special rules for certain professional categories, work at home, working time that cannot be measured,
etc., in accordance with the possibilities of derogation offered by the framework directive. The other
regulation17, which regards the minimum remuneration, operates with numerous distinctions,
establishing the payment according to the work actually performed but also for the hours considered
to be affected by the work; for the latter situation, the regulation establishes in detail the conditions
under which the periods affected by vocational training, transport, availability service may be included
in paid working time, the notion of working time having a narrower content than in the case of the
regulation applicable to working conditions. For example, travel or training time is included in paid
working time only if it is performed during periods when the worker should have worked if he did not
perform these activities; the period of availability is remunerated only if the on-call service takes place
at the workplace or in a place close to it, unless the worker is at home. As a result, in the UK
jurisprudence, the period of availability was considered as the time actually allocated to the
performance of a duty when, in order to fulfil a specific obligation of the employer, to ensure
permanently staff at headquarters, the worker must remain at work which means that he is paid for it
without having to actually perform the work18.
Another example is that of the French regulation, which defines in the Labor Code the actual
working time (art. L3121-1) as the period in which the employee is available to the employer and
complies with his instructions without being able to enjoy personal occupations freely; next, however,
the regime of travel time (art. L3121-4, art. L3121-5), of availability (art. L3121-9 and L3121-10) is
established, also the one allocated to professional training (art. L6321-2, L6321-6), the one assigned
to the wearing of work equipment (art. L3121-3) or for personal hygiene (art. R3121-1). Thus, it is
expressly established that the shower time is not taken into account when calculating the duration of
the actual working time but is remunerated with the normal salary for working hours; it is established
that travel time, if it takes place during normal working hours, does not lead to a decrease in
remuneration, being therefore remunerated, but if it takes place outside working hours it does not
constitute actual working time but if it exceeds normal travel time from home to place is subject to
financial or free time compensation. In the same sense, the period of availability at home may be
subject to similar compensation and, possibly, only the duration of the actual intervention is part of the
actual working time, the rest of the duration being taken into account for the minimum duration of rest
periods; the time allocated to the professional training on which the exercise of a function or the
performance of an activity is conditioned according to imperative regulations, constitutes effective and
remunerated working time like other training activities, except for those that can be performed outside
the work schedule and are not mandatory, but within the limit of 30 hours per year.
Therefore, the very detailed French legislation distinguishes between periods which are
considered unpaid working time and paid periods even if they do not constitute working time,
illustrating the differences between the concept of working time under national law for remuneration
purpose and of that notions for the purpose to ensure health and safety at work, although it has been
shown that it does not seem to solve, however, all the problems that have arisen. 19

16

The
Working
Time
Regulations
1998,
No.
1833,
available:
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/1833/contents/made
17
The
National
Minimum
Wage
Regulations
2015
No.
621,
available
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/621/contents/made
18 it was considered that the worker is entitled to the minimum wage under art.32 din The National
Minimum Wage Regulations 2015 No. 621 - Employment Appeal Tribunal, Edinburgh, Middle West
Residential Care Home vs. L. Slavikovska, URL: [2014] IRLR 598, [2014] UKEAT 0217_12_0805,
[2014] ICR 1037; http://www.bailii.org/uk/cases/UKEAT/2014/0217_12_0805.html
19Bouffartigue, P., & Bouteiller, J. (2002). L’érosion de la norme du temps de travail. Travail et emploi,
92, p.51;
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Consequently, the constant opinion of the French Court of Cassation is that, although
according to the jurisprudence of the CJEU, any period during which the worker is at the employer's
disposal at work must be recognized as working time, it has no influence on wage rights, so those
time periods cannot be considered actual working time20. At the same time, it has also been noted in
French case-law that, for example, although the amount of financial or free time compensation of
periods of availability (in which the employee, without being immediately available to the employer,
has the obligation to remain at home or close to the place of work, in order to be able to appear at the
request of the employer in order to perform the work) is freely established, in the absence of
conventional or contractual provisions establishing the remuneration of the hours of permanence, due
to the employee, it is up to the judge to sovereignly assess the amount of remuneration due to the
employee 21. Also, from the wording of art. L3121-4, art.L3121-5 of the French Labor Code, it results
that the period of travel to work is not considered effective working time even if it exceeds a normal
duration between home and normal place of work, being established by the Court of French cassation
that even in this case this duration of travel cannot be taken into account in order to verify the
observance of the maximum normal duration of the weekly working time22.
2.2. The situation of a unique regulation of working time
The situation causing the most problems, however, is the one in which the national regulation
is unique but seeks to fulfil both main functions of working time.
In this case, the definition of working time in national regulation can be either the same with
the EU regulation, wider or narrower than that.
§1. When national law contains a single regulation of working time, applicable both to the function
of protection of health and safety at work and to the function of quantifying work and remuneration,
the definition of working time being identical to that of Directive 2003/88, the situation is in favor of the
employee because the notion of EU law has a comprehensive content in order to achieve the
objectives of the directives adopted in this field.
In that case, (as in Italian law), when a definition of working time identical to that contained in
Directive 2003/88 is adopted in national law, a definition which has a general applicability in
employment relationships and is not limited to the field of safety and occupational safety, it can also
be taken into account in wage disputes. As a consequence, inactive periods can also be taken into
account for remuneration even if those periods constitute working time, but not effective work time, as
the regulation of these aspects remaining at states´ discretion and such regulation creates a new legal
order. 23

Cour de cassation, Chambre social, audience publique du 31.10.2012, n° de pourvoi 11-12277,
audience publique du 23.01.2013, n° de pourvoi 10-20413, audience publique du 07.12.2010, n° de
pourvoi 09-42711/ 09-67632, audience publique du 13.06.2007, n° de pourvoi 06-42106, audience
publique du 28.05.2014, n° de pourvoi 13-10544, audience publique du 30.11.2010, n° de pourvoi 0966672, audience publique du 28.05.2014, n° de pourvoi 13-13996(www.legifrance.fr); It should be
noted that the French Labor Code defines the duration of actual work as "the time during which the
employee is available to the worker and complies with his instructions without being able to freely
engage in personal activities." [Article L. 3121-1 - Code du Travail (modifié par la loi n° 2016-1088 du
8 août 2016) Durée du travail effectif: La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié
est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à
des occupations personnelles.]
21Cour
de cassation – chambre sociale, Judgement of 14 decembrie 2016, ECLI:
FR:CCASS:2016:SO02380, see R. Anghel, Timpul de lucru şi timpul de odihnă – Jurisprudenţa Curţii
de Justiţie a Uniunii Europene, Universul Juridic 2017, p. 83-84.
22 Cour de cassation – chambre sociale, Judgement of 25.01.2017, ECLI:FR:CCASS:2017:SO00085,
prezentată in R. Anghel- Timpul de lucru şi timpul de odihnă – jurisprudeţa CJEU, op.cit., p.131;
23 R. Anghel - Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă in jurisprudenţa italiană recentă (mai
2017 – mai 2018). Sinteze şi note, Revista EuRoQuod nr.2/2018, p.301; Corte Suprema di Casazione
, Sez. Lavoro, sentenza nr.13465/29.05.2017 (www.italgiure.giustizia.it/sncass/);
20
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Where the national rule applies for the purpose of protection of health and safety at work, it is
mandatory to take into account the CJEU interpretations for the working time definitions from EU
directives. When applying the norm for the establishment of remuneration, such an obligation does
not exist. Consequently, although it is difficult to imagine, given the generous nature of the working
time definition in Directive 2003/88, whether a national court, in order to determine remuneration,
excludes from the concept of working time a certain period which constitutes working time according
to the directive and CJEU case law, it does not constitute an infringement thereof.
§2. A second situation is the one in which the notion of working time has in the unitary national
regulation a more comprehensive meaning than the one resulting from the EU regulation. An example
of this type is the Belgian regulation. Thus, the internal rule defines working time as the time when the
employee is available to the employer. This probably led to filing of lawsuits for obtaining additional
remuneration, as the legal text does not refer to attendance at work or the exercise of employee
functions and performance of duties, but only requires the employee to be at the disposal of the
employer24. Or, this could have been considered to happen even during the period of home on call
duty from the perspective of national law, although the CJEU case law establishes the content of the
condition for the employee to be available to the employer in relation to the definition contained in the
directives, therefore by reference to the obligation of the employee to be present at work, as indicated
in its case law25. In that context, by a judgment of 30 January 1984, delivered before the entry into
force of Directive 93/104, the Belgian Court of Cassation held that both on-call duty at work and at
home must be considered as working time, since the employee can be called at any time and in an
unexpected manner26.
However, subsequently, there was a reversal of jurisprudence, the Belgian courts considering
that the period of availability at home does not constitute working time, in which sense the provisions
of EU directives and the CJEU jurisprudence were taken into account.
According to the jurisprudential reorientation, it was noted that the period in which a fire-fighter
performs guard duty at home, without performing any activity, having only the obligation to appear at
the unit in case of intervention, does not constitute working time 27. The decision is interesting because
the national court adopts a solution in accordance with the definition of working time resulting from
the CJEU jurisprudence, but contrary to national regulations.
Art. 8.§ 1er. La durée du travail des travailleurs ne peut excéder en moyenne trente-huit heures par
semaine sur une période de référence de quatre mois.
On entend par durée du travail, le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de
l'employeur.
(14 decembre 2000 – Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le
secteur public, publication: 05-01-2001 numéro: 2000002134 page: 212), available:
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2000/12/14/2000002134/justel.
25 CJEU, Judgment of 3 October 2000, Case C-303/98, SIMAP, par.52 and p.3 of the operative part;
CJEU, Order of 11.01.2007 C 437/05, Vorel, EU:C:2007:23, par.27, Judgement of 10.09.2015 in the
case C‑266/14, Tyco, par.35 şi 37; Judgement of 1.12.2005, case C-14/04, Abdelkader Dellas, par.46,
Judgement of 9.09.2003, case C-151/02, Landeshauptstadt Kiel c. Norbert Jaeger,
ECLI:EU:C:2003:437, paras.71 şi 75 ; Order of 3.07.2001, case C-241/99, Confederación
Intersindical Galega (CIG) c. Servicio Galego de Saúde (Sergas), ECLI:EU:C:2001:371, par.34,
Judgement of 5.10.2004, C-397/01-C-403/01, Pfeiffer et al.,par.93;
26 The Judgement is cited by Cour du travail de Mons, 2ème Chambre, in Judgement of 18.01.2010
(http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100118-8), showing that it has a
unique character and can be obtained only on request from the registry of the Court of Cassation; the
citation considered is the following: „Le temps de garde effectué aussi bien à domicile qu’au sein de
l’entreprise doit être considéré comme du temps de travail dès le moment où le travailleur peut être
rappelé à tout moment et ce de manière inattendue” ("On-call time performed both at home and within
the company must be considered as working time when the worker can be called back at any time
and unexpectedly".)
27
Cour de Cassation de Belgique – Arrêt N° S.13.0024.F din 18 mai 2015,
http://jure.juridat.just.fgov.be/, see Răzvan Anghel – „Timpul de lucru si timpul de odihna...” op.cit.,
p.80-81 ;
24
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Thus, in the case, the applicants were employed as fire-fighters in a specialized service,
performing guard duty in the barracks and at home. The dispute did not concern the correct
remuneration of on-call hours spent in the barracks, which were paid as normal working time, as well
as the periods of actual intervention during home guards, but the inclusion of on-call hours at home
in the duration of working time. Referring to the CJEU case law, namely the judgments in SIMAP and
Jaeger, the Specialized Court of Appeal for Labour Disputes in Liege held that a clear distinction must
be made between the regulations of working time, which is the subject of Directive 2003/88, on the
one hand and those applicable to remuneration for actual work and periods of inactivity related to the
on-call period, on the other hand. The Court of Appeal notes that the on-call period constitutes full
working time when the employee performs it at work, but not all this period, as defined, must
necessarily be remunerated as actual working time, in this sense being necessary to apply national
legislation.
Based on this principle, the Court of Appeal held that a municipal regulation cannot derogate
from the definition of working time, but, as regards the remuneration of working time, it may vary
according to the activity carried out, so that if the period on-call duty at the place of work must be
remunerated as provided, the period of stand-by duty at home must not necessarily be remunerated
as ordinary working time. Referring to the doctrine, in that case, the Court of Appeal concludes that
this period of inactivity is part of a third category, which is neither working time nor rest time 28. The
Court of Appeal states that, if the on-call hours at home are to be paid, the remuneration cannot be
determined in relation to the period of inactive on-call duty, but to an activity actually performed during
these on-call hours; on the contrary, hours of inactivity may not be paid or may be paid, but only in
accordance with a special convention or regulation which provides for such payment; or, no normative
or contractual text provides for the remuneration in any way of inactive guard periods. The Court of
Appeal considered the situation to be unfortunate, because, in its opinion, it would be logical to be
remunerated for this time, which is neither working time nor rest time, but, compared to the current
legal framework, it considered that the employer he cannot be obliged to pay such remuneration.
Finally, the Court of Appeal considered that this conclusion is not affected by the fact that fire-fighters
must be ready to report to the barracks in a very short time, as they are not at work and do not perform
work.
The Court of Cassation dismissed the applicants' appeal, holding that it follows from the CJEU
case-law that, in the case of employees who only need to be available to perform an activity while at
home, only that period in which the work is actually performed can be considered working time. The
Court of Cassation thus considers that Article 8 §1 of the Law of 14 December 2000 on the
organization of working time, transposing art. 2 of Directive 93/104, which has been replaced by
Directive 2003/88, cannot be interpreted differently.
Although interesting29, the idea of a third category, which is neither working time nor rest
time, is debatable, since Directive 203/88 defines "rest period" in art. 2 point 2 as any period that is
not working time. The inactive on-call duty period is rest time as the worker can restore his work
capacity, the fact that he bears certain constraints regarding the organization of free time, family life,
etc. being irrelevant to the purpose of Directive 2003/88, which is to ensure health and safety at work,
and not to protect family life. On the contrary, the CJEU expressly stated that Directive 93/104 "does
not provide for any intermediate category between working time and rest time" 30.
With regard to the judgment of the Court of Cassation, it is interesting that it envisages an
interpretation of the internal rule that is in line with the European norm and the CJEU jurisprudence ,
although the internal rule seems to give a broader definition of working time.
However, although the opposition of the provisions of a directive to an individual in order to
limit his rights provided by the national legislation is contrary to art. 23 of Directive 2003/88, the CJEU
subsequently ruled in the Matzak case, by answering a preliminary question from a Belgian court, that
28

reference to Kefer, F. & Clesse, J. (2006), Le temps de garde inactif, entre le temps de travail et le
temps de repos. Revue de la Faculté de Droit de l'Université de Liège, pp. 157-168.
29 Anghel, R. – „Timpul de lucru si timpul de odihna...” op.cit. p.81
30 CJEU, Judgement of 1.12.2005, case C-14/04, Abdelkader Dellas, Confédération générale du
travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT,
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière c. Premier ministre, Ministre des Affaires
sociales, du Travail et de la Solidarité, ECLI:EU:C:2005:728, par. 43, www.curia.eu.
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Member States could not adopt a more comprehensive definition of working time than that of Directive
2003/88.
Still, the Court decided that home on-call duty should be considered working time if the time
to take action is so reduced that prevent the worker to benefit of the rest time, that being an important
step in the evolution of CJEU case law.
Therefore, the Belgian definition of working time - lacking some features and conditions of
working time, so by omission - determines a more comprehensive content of this notion.
In these circumstances, the Belgian courts were called upon to interpret the rule of domestic
law according to EU rules, which means adding to the definition of working time the conditions for the
worker to be at work or another place imposed by the employer and to exercise his function and duties.
In the judgement31 delivered in the national litigations after the CJEU judgement in the
Matzak case, the national court eventually put aside the regulation on working time as, in the particular
circumstances of the case, the home on call time of the fire-fighter were to be considered working
time anyway but with no relevance on the remuneration. Finally, the court awarded the claimant the
supplementary remuneration for the period of home on-call duty based on the findings that the
treatment of his professional category in this regard was discriminatory comparing to a different
category of fire-fighters which have the benefit of a remuneration for the same period.
It is also possible, however, that this extended content of working-time definition to result
from the express inclusion of certain periods in the notion of working time, regardless of the function
it intends to accomplish.
Thus, for example, the German Federal Court for Labour Disputes held in a judgment that
the period affected by the travel from home to work of a worker in the period of availability at home,
when required to perform work, must be remunerated as it is considered working time under the
applicable collective bargaining agreement32, although it is pointed out that, according to CJEU case
law, during the period of availability at home, working time should only be considered as the period
during which work is actually performed and, usually, the time required to travel from home to work is
also not considered working time33. As in other cases34, however, the Court found that the parties to
the collective bargaining agreement considered the travel time required to begin work as part of the
on-call duty and therefore requires remuneration; in this respect, it was considered that by collective
agreement they have increased the remuneration of doctors within the limits of their regulatory power
and, at the same time, have made their work more expensive during the on-call period, thus
counteracting the excessive use of this service.
Therefore, it was stated that according to the will of the parties, the activity performed by the
doctor during the on-call service does not begin with the assignment to the hospital, but in fact with
leaving the place of residence and the transportation to the hospital and ends only after returning to
the place of residence; as the parties to the collective agreement consider the travel time required to
perform work as actual work for the purpose of regulating remuneration, it was concluded that the
payment of overtime is in accordance with the principle that the doctor is paid for the work actually
performed.
Therefore, emphasizing the rule that a certain period does not constitute working time in
principle, the Federal Court acknowledges that, for the purpose of remuneration, there is nothing to
prevent parties to a collective bargaining agreement from considering working time some periods
which do not meet its characteristics in the view of the European regulation, so from the perspective
of health and safety at work, as in the respective case, has raised the issue of remuneration and not
of limiting working time.
On the contrary, if the issue of working time and its limitation for the protection of health and
safety at work would had been under examination, the German court would have acted as in other
cases (cited in that judgement) establishing that the respective time interval does not constitute
Belgium, Cour du Travail de Bruxelles, Quatrième Chambre, Arrêt du 20.01.2020, 2012/AB/592;
Germany, Bundesarbeitsgericht (BAG), Judgement of 20.08.2014, 10 AZR 937/13, available
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=a7da11535affc80475a8b57c4353056e
&nr=17753&pos=2&anz=10, par.18-19;
33 see also BAG, Judgement of 19.09.2012 - 5 AZR 678/11 – par. 23;
34 see also BAG, Judgement of 12.12.2012 - 5 AZR 355 /12 – par. 18;
31

32
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working time; that constituted an adaptation of the content of working time regulated at national level
to the content laid down in Directive 2003/88 as interpreted by the CJEU.
However, this restriction on the content of the concept of working time could not have been
achieved by a consistent interpretation of the national rules in relation to the European rules, since
the contradiction between them is obvious and, in such a case, would arrive at an interpretation contra
legem. As a result, the solution is to leave unapplied, to remove, the national legal or contractual norm,
so that the content of the notion of working time is reduced to what results from the European norm.
§3. A third situation is that in which the meaning of the notion of working time in national law,
for both main functions, is narrower than that resulting from European norms, by introducing
restrictions or expressly excluding periods that constitute working time according to them. Such
regulation aims, in principle, to ensure a system of remuneration that relates as closely as possible to
the work actually performed and the time required for it.
This is also the case of Romanian law, in which the general regulation of the Labor Code is
limiting, determining a limited content of the notion of working time by requiring as a constitutive
feature the actual performance of work by the employee, which is a restriction brought to the notion.
The contradiction is clear between the national and the European norm, in the interpretation
of the CJEU, since the latter has explicitly indicated that labour intensity is not a relevant element and
the qualification of a period as working time does not depend on the actual performance of work35, an
it may also include periods in which the worker does not carry out any activity, provided that he is at
the place of work, available to the employer and ready to resume his activity to fulfill his function and
duties.
As a result, in the case of art.111 of the Romanian Labor Code, when applied for the purpose
of protection of health and safety at work, a consistent interpretation of law in accordance with EU law
cannot take place, since, defining working time in national law by taking in consideration the definition
of working time in Directive 2003/88, would lead to an interpretation contra legem, which does not
correspond to the express terms of the national definition.
In these conditions, we consider that the only solution to reconcile the national norm with the
European one is to remove from application a part of art.111 of the Labor Code, as required by the
jurisprudence of the CJEU cited above; It should be noted that there is no reference in the CJEU
jurisprudence to any obligation of national courts to remove a national rule entirety, as there is no
impediment to the removal only of that part of the national rule which is contrary to EU law, if that part
can be be individualized and isolated.
Therefore, in such situation, only the phrase "performs work" should be removed from the
national definition of working time contained in art. 111 of the Labor Code so as to save the rest of the
norm, which is fully in accordance with Directive 2003/88. It follows that, in order to protect
occupational health and safety, the definition of working time should contain only the other two defining
elements: the worker is at the employer's disposal and performs his duties and responsibilities.
Then, the problem could arise, in this case, if it does not turn out that any period in which the
two conditions are met must be considered working time, regardless of where the worker is situated.
We consider that such a solution cannot be accepted for two reasons:
•
first, the three defining features of working time are not only cumulative but also
interdependent, the CJEU linking the condition that the worker is available to the employer and to
perform his duties by his presence at work or another place imposed by the employer, which the
worker cannot freely choose36; as a result, if the employee were not in such a place, implicitly the
other conditions would not be met;

CJEU, Judgement of 1.12.2005, case C-14/04, Abdelkader Dellas, Confédération générale du
travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT,
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière c. Premier ministre, Ministre des Affaires
sociales, du Travail et de la Solidarité, ECLI:EU:C:2005:728, par.43 and 58.
36 CJEU, judgement in the case SIMAP, cited, par.48, Judgement in the case Dellas, cited, par.48,
Judgement in the case TYCO par.43; see also European Commission, Communication […] on the
organisation of working time in the sectors and activities excluded from Directive 93/104/EC, COM
(1998)662
final
–
Explanatory
memorandum,
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2933&langId=en, p.12 pct.6; also Del Giudice, F., Izzo, F,
35
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•
secondly, after the removal of this part of the text of Article 111 of the Romanian Labor Code,
we are in a situation similar to that of Belgian law, being regulated only a part of the defining features
of working time according to the framework directive; it is only in those circumstances that the
obligation to interpret the law in accordance with EU law and not to establish a more comprehensive
content of working time than that laid down by the directive would arise, so that the condition that the
worker is at work would become applicable as it is imposed by the EU Directive.
It can be argued that this mechanism achieves the same result as a consistent interpretation
of law in accordance with Union law, but in several steps. In fact, all these mechanisms created in
the CJEU jurisprudence have the same purpose, the harmonization of national laws and compliance
with the provisions of directives which have a clear content and leave no margin of appreciation to the
Member States, without infringing the principles of application of those rules, especially the lack of the
possibility of direct application and, at the same time, without leaving the directives unenforced, which
would undermine the very construction of Europe. However, precisely in order to respect these
principles, we believe that the use of the method of conforming interpretation cannot be protected
from the criticism of interpretation contra legem unless, for theoretical rigor, it is used in combination
with the application of the principle of supremacy of EU law.
3. CONCLUSIONS
In conclusion, when it comes to the quantification of work and remuneration, and when,
although there are issues of protection of health and safety at work, EU law is not applicable ratione
personae or ratione materie, national law remains applicable37, being taken into consideration the
limited content of the notion of working time. If the issue of protection of health and safety at work is
raised and European norms are incidental, the content of the notion of working time according to the
internal norm is extended until the content determined according to the European norm overlaps.
Union regulations, adopted in the field of safety and health at work, can neither benefit nor harm the
interests of employees with regard to the determination of wage rights, this area of regulation
remaining at the discretion of the Member States.
This does not mean, however, that there is no connection between the two functions of working
time and between their regulations, but it must be viewed in a different way, making the necessary
distinctions. The connection is inevitable because the delimitation of working time from rest time and
the measurement of the former have not only the function of protecting health and safety at work, but
also that of determining wage rights, this being the first and only function of measuring working time
for a long time, that appeared with the transition from artisanal work, remunerated for the result, to
organized work according to the principles specific to the era of industrialization.
This link is illustrated by a recent CJEU judgment in da Rosa case (C-306/16) 38. Thus,
although it is apparent in the main proceedings that it is a question of remuneration for overtime work
(paragraphs 22 to 27), the applicant's arguments, which the national court, by formulating the question
referred, does not seem to exclude de plano, and which the CJEU does not consider them to
determine the inadmissibility of the question referred, are based on a logical construction involving
that, if according to Directive 2003/88 a certain day should be free, work actually performed on that
day is de facto work performed on a weekly rest day, so that national rules on remuneration in these
situations should be applied39.
It results that the concept of working time is constantly shaped by national courts in relation
to the case presented to them, the aim of the claimant, the national rules and the EU rules, taking into
consideration the purpose and the scope of European Directives, and also the evolving Court of
Justice of European Union case – law .
Solombrino, M. – Manuale di diritto del lavoro, ed.XXXIV, Editura Simone, Napoli, 2016 , p.244 and
Roşioru, F. – Dreptul individual al muncii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 p.412;
37 Curtea de Apel Constanţa, Judgement no. 117 of 2.04.2019, published in Revista de Drept Social
nr.1/2020.
38 CJEU, Judgement of 9.11.2017, C -306/16, António Fernando Maio Marques da Rosa c. Varzim
Sol – Turismo, Jogo e Animação SA,
39 Anghel, R.– Timpul de lucru şi timpul de odihnă in jurisprudenţa CJEU recentă (iulie 2017-februarie
2018) – jurisprudenţă comentată, Revista EuRoQuod nr.2/2018, p.67;
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SOCIÁLNY PODNIK AKO PROSTRIEDOK SOCIÁLNEJ INKLÚZIE
OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM1
Silvia Beňová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The subject of the article is social inclusion of people with disabilities through their
employment within the social enterprise. Given that the legislation regulating the area of social
entrepreneurship is relatively new in Slovakia, the article will provide a basic overview of the issue.
The article will focus mainly on the conditions for granting the status of a registered social enterprise
and related problems in practice.
Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku venuje sociálnej inklúzii osôb so zdravotným postihnutím
prostredníctvom ich zamestnávania v rámci sociálneho podniku. Vzhľadom na to, že legislatíva
upravujúca oblasť sociálneho podnikania je na Slovensku relatívne nová, príspevok poskytne
základný prehľad v danej problematike. Príspevok bude zameraný najmä na podmienky priznania
štatútu registrovaného sociálneho podniku a s tým spojenými problémami v praxi.
Key words: social enterprise, people with disabilities, social economy
Kľúčové slová: sociálny podnik, osoby so zdravotným postihnutím, sociálna ekonomika
ÚVOD
Uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím na trhu práce nepochybne stále patrí medzi
problematické otázky v našej spoločnosti. Realizácia práva na prácu osôb so zdravotným postihnutím
je aj v 21. storočí komplikovaná z dôvodu rôznych prekážok spočívajúcich najmä v nedostatku
pracovných miest, ktoré by zohľadňovali zdravotný stav týchto osôb, nezáujmu zo strany
zamestnávateľov, nevyhnutnej úpravy pracovného miesta, obmedzenej možnosti získať potrebné
vzdelanie, diskriminácií, atď. S nemožnosťou prístupu na trh práce je následne spojené riziko chudoby
a sociálnej exklúzie týchto osôb.
Za účelom začlenenia osôb so zdravotným postihnutím na trh práce štát prijíma rôzne
opatrenia na podporu ich zamestnávania, ktoré sú upravené v rámci množstva právnych predpisov.
Jedným z opatrení na podporu zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím je aj sociálne
podnikanie. V roku 2018 bol prijatý zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom
podnikaní v znení neskorších predpisov („zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní“), ktorý
zastrešil právnu úpravu v tejto oblasti a rozšíril systém finančnej podpory sociálnych podnikov. Zákon
však zaviedol nový režim registrácie a nové podmienky, ktoré musia subjekty pôsobiace na tomto
úseku splniť na to, aby získali štatút registrovaného sociálneho podniku. Cieľom tohto príspevku bude
preto poskytnúť prehľad v danej problematike a identifikovať kritické body pri registrácii sociálnych
podnikov, a to najmä vo vzťahu k sociálnym podnikom zameraným na podporu zamestnávania osôb
so zdravotným postihnutím.
1

SOCIÁLNE PODNIKANIE NA SLOVENSKU
Sociálny podnik je inštitút známy vo väčšine európskych štátov ako subjekt, ktorého činnosť je
primárne orientovaná na sociálne ciele, najmä na vytváranie pracovných miest pre znevýhodnené
skupiny uchádzačov o zamestnanie a na udržiavanie ich zamestnanosti, t.j. na osoby postihnuté
2

Tento vedecký príspevok bol napísaný s podporou grantu VEGA reg. č. 1/0228/20 pod názvom
"Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho
zabezpečenia" a je súčasťou výskumnej úlohy.
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sociálnou exklúziou.2 Sociálne podnikanie sa zaraďuje pod oblasť tretieho sektora - priestoru medzi
súkromným podnikaním a verejným sektorom. Od mimovládnych organizácií, nadácií a
dobrovoľníckeho sektora sa sociálne podniky odlišujú najmä tým, že sa nespoliehajú len na podporu
od štátu v podobe rôznych príspevkov alebo grantov, ale sami vyvíjajú podnikateľskú činnosť. Väčšinu
generovaného zisku následne investujú späť do podniku za účelom dosiahnutia spoločensky
prospešného cieľa.
Sociálne podnikanie síce je na Slovensku legislatívne upravené už od roku 2008, v roku 2018
bol prijatý nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý priniesol podstatné zmeny
do tejto oblasti. Do prijatia nového zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch bola
podpora sociálneho podnikania realizovaná formou príspevkov v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov („zákon o službách zamestnanosti“).3 Od
účinnosti nového zákona sa však všetkým dovtedy existujúcim sociálnym podnikom pracovnej
integrácie zmenil status na zamestnávateľov prechodného zamestnania a proces priznania
registrovaného sociálneho podniku bol v zmysle nového zákona spustený nezávisle od predošlej
právnej úpravy. Od 1.5.2018 sa tak všetky existujúce sociálne podniky pracovnej integrácie podľa §
50b zákona o službách zamestnanosti zo zákona zmenili na tzv. zamestnávateľa prechodného
zamestnania, pričom ako podniky s týmto postavením môžu fungovať len do 31.12.2020. Po tomto
dátume zo zákona zamestnávatelia prechodného zamestnania zaniknú.4 Na to, aby subjekty
pôsobiace na tomto úseku mohli získať štatút registrovaného sociálneho podniku, musia splniť nové
podmienky stanovené zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Za
najproblematickejšiu časť nového zákona považujeme práve proces priznania štatútu registrovaného
sociálneho podniku.
OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V ZMYSLE ZÁKONA O SOCIÁLNEJ
EKONOMIKE
Základným cieľom sociálneho podnikania je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý
smeruje k riešeniu určitého spoločenského problému, a to buď na celospoločenskej úrovni (verejný
záujem) alebo na lokálnej úrovni (komunitný záujem). Inými slovami sociálny podnik sa primárne
zameriava na riešenie určitého vybraného spoločenského problému, pričom podnikanie je len
prostriedkom k naplneniu spoločensky prospešného cieľa, v jazyku zákona prostriedkom k napĺňaniu
pozitívneho sociálneho vplyvu.
Zákon taxatívnym výpočtom vymedzuje oblasti, v ktorých je činnosť sociálneho podniku
považovaná za spoločensky prospešnú resp. v ktorých je možné tento pozitívny sociálny vplyv
dosiahnuť. Medzi tieto oblasti patria aj služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
vo vzťahu k znevýhodneným osobám. Za znevýhodnenú osobu sa v zmysle zákona považuje aj
osoba so zdravotným postihnutím. Tieto pojmy nápadne pripomínajú termíny používané v zákone
o službách zamestnanosti. Obsah pojmu osoba so zdravotným postihnutím je však potrebné
odlišovať od pojmu občan so zdravotným postihnutím v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Za
osobu so zdravotným postihnutím sa na účely sociálneho podnikania považuje:
1. osoba uznaná za invalidnú v zmysle zákona o sociálnom poistení (osoba sa v zmysle
zákona o sociálnom poistení považuje za invalidnú, ak pre dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%
v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, pričom dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je
taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a
ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok5);
3

SCHINGLEROVÁ, A. – POLÁK, M. Sociálna ekonomika ako súčasť riešenia problému
nezamestnanosti. 2014. [online]. www.ceit.sk, [cit. 23. júla 2020] Dostupné na internete:
<https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/NSZ/nsz_13.pdf>
3 § 50b zákona o službách zamestnanosti
4Ústrenie práce sociálnych vecí a rodiny. Zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov pracovnej integrácie
s účinnosťou od 1.5.2018. [online]. www.upsvr.gov.sk, [cit. 23. júla 2020] Dostupné na internete:
<https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/zmeny-tykajuce-sa-socialnych-podnikovpracovnej-integracie-s-ucinnostou-od-1.5.2018.html?page_id=792875>
5 § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení („zákon o sociálnom poistení“)
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osoba, ktorá nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce
jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému
zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.6
Naproti tomu pod pojmom občan so zdravotným postihnutím sa na účely zákona o službách
zamestnanosti rozumie len občan uznaný za invalidného podľa zákona o sociálnom poistení.7 Pojem
osoba so zdravotným postihnutím je teda širší pojem, pretože zahŕňa aj osoby uvedené v druhom
bode.
Dlhodobé zdravotné postihnutie sa preukazuje buď lekárskym posudkom o zdravotnej
spôsobilosti na prácu nie starším ako jeden rok alebo rozhodnutím o nepriznaní invalidného
dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 %
v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie starším ako dva roky. Dlhodobé zdravotné postihnutie
je také zdravotné postihnutie, ktoré má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať najmenej dva roky.
Pozitívny sociálny vplyv sociálneho podniku sa meria percentom zamestnaných
znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb.8 Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak
sociálny podnik zamestnáva z celkového počtu zamestnancov najmenej 30 % osôb so zdravotným
postihnutím. Tieto osoby musia byť v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu štvrtiny
ustanoveného týždenného pracovného času.
2.

PODMIENKY SOCIÁLNEHO PODNIKANIA
Výkon sociálneho podnikania nie je obmedzený konkrétnou právnou formou. Môže ísť
o akúkoľvek formu obchodnej spoločnosti, občianske združenie, nadáciu, neinvestičný fond,
neziskovú organizáciu, účelové zriadenie cirkvi, družstvo alebo FO – podnikateľa. Sociálne podnik
však musí spĺňať tri základné princípy, ktorými je táto forma podnikania charakteristická a je
štandardom v rámci všetkých členských štátov Európskej únie:
1. hlavným cieľom sociálneho podniku nie je generovanie zisku, ale dosahovanie
spoločenského cieľa (pozitívny sociálny vplyv);
2. viac ako 50 % zisku je znovu investovaná do podniku za účelom podporenia hlavného
cieľa;
3. spôsob organizácie sociálneho podniku je založený na demokratických princípoch tzn. že
zamestnanci sú zapojení do rozhodovacieho procesu sociálneho podniku (participatívne
riadenie).
V podmienkach Slovenskej republiky rozoznávame nasledujúce formy sociálneho podnikania:
a) sociálny podnik;
b) podnik so sociálnym dosahom;
c) registrovaný sociálny podnik.
Za sociálny podnik sa považuje subjekt, ktorý naplnil zákonné atribúty sociálneho podniku
podľa § 5 ods. 1 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, ktoré z veľkej časti vychádzajú
zo základných princípov sociálneho podnikania uvedených vyššie. Okrem sociálneho podniku však v
podmienkach Slovenskej republiky rozoznávame aj nižšiu formu sociálneho podnikania, ktorou je
podnik so sociálnym dosahom. Táto forma sociálneho podnikania pri vykonávaní svojej hospodárskej
činnosti buď použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na ďalšie dosahovanie svojho hlavného cieľa,
alebo zapojí zainteresované osoby do spravovania svojej hospodárskej činnosti. Najvyššiu formu
sociálneho podnikania prestavuje registrovaný sociálny podnik, ktorý má najväčšie možnosti čerpania
finančnej podpory z verejných zdrojov resp. zo zdrojov EÚ.
Z hľadiska zamerania činnosti sa registrovaný sociálny podnik ďalej rozlišuje na:
i.
integračný podnik,
ii.
sociálny podnik bývania,
iii.
všeobecný registrovaný sociálny podnik.
Sociálny podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti
prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb sa v zmysle zákona
považuje za integračný podnik.
4

§ 2 ods. 5 písm b) zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
§ 9 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti
8 § 12 ods. 2 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
6
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PROCES ZÍSKANIA ŠTATÚTU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU
Systém podpory sociálnych podnikov je naviazaný na súbor prísnych podmienok, ktoré musia
byť splnené pred získaním štatútu registrovaného sociálneho podniku. Práve tieto podmienky,
stanovené v § 6 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v praxi spôsobujú problémy a
môžu dokonca subjekty odradiť od ich registrácie. Splnenie podmienok posudzuje Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny („MPSVR“), ktorému žiadateľ predkladá žiadosť o priznanie štatútu.
V období po prijatí novej právnej úpravy neexistoval jednotný postup na podanie žiadosti
o registráciu, v dôsledku čoho boli často žiadosti zo strany MPSVR posúdené ako nespĺňajúce
podmienky v zmysle nového zákona. Dôvody spočívali najmä vo formálnych nedostatkoch žiadosti
resp. jej príloh alebo zlej textácie ustanovení. V máji 2020 však MPSVR vydalo metodické
usmernenie9, ktorým dáva žiadateľom o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku návod
ako postupovať pri jeho získaní.
V procese žiadania o priznania štatútu zohrávajú dôležitú úlohu najmä vnútorné dokumenty
podniku, resp. ich konkrétna textácia. Základný dokument podniku môže mať rôznu podobu, a to
v závislosti od právnej formy subjektu, ktorý sa uchádza o priznanie štatútu registrovaného sociálneho
podniku (napr. zakladateľská listina, spoločenská zmluva, stanovy v prípade OZ, štatút pri neziskovej
organizácii). Okrem všeobecných náležitostí daného dokumentu, musí základný dokument na účely
priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku obsahovať aj informácie vyžadované podľa § 6
ods. 1 písm. c) zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Pri prijímaní tohto dokumentu
je dôležité sa striktne riadiť metodickým pokynom MPSVR, ktorý presne stanovuje aké znenie je
potrebné zvoliť pri opise hlavného cieľa, akým spôsobom sa meria pozitívny sociálny vplyv, ako tovary
alebo služby prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu, resp. spôsobom podieľania sa
zainteresovaných osôb na riadení spoločnosti. V základnom dokumente je potrebné tiež uviesť presné
percento zo zisku, ktoré sociálny podnik investuje späť do spoločnosti za účelom dosiahnutia
hlavného cieľa. Žiadateľ musí tiež určiť postupy a pravidlá rozdeľovania zvyšnej časti zisku, ktoré
nesmú narušiť hlavný cieľ podniku.
Ďalším významným dokumentom, ktorý je žiadateľ povinný priložiť k žiadosti o udelenie štatútu
registrovaného sociálneho podniku a ktorý tiež v praxi spôsobuje problémy, je projekt činnosti. Ak
žiadateľ dosahuje pozitívny sociálny vplyv svojou hospodárskou činnosťou, projektom činnosti sa
rozumie podnikateľský plán. Ak žiadateľ dosahuje pozitívny sociálny vplyv spôsobom nehospodárskej
činnosti, je povinný predložiť 1. projekt činnosti vo vzťahu k dosahovaniu pozitívneho sociálneho
vplyvu a 2. podnikateľský plán vo vzťahu k svojej hospodárskej (podnikateľskej) činnosti. Metodické
usmernenie MPSVR stanovuje konkrétne náležitosti, ktoré projekt činnosti musí obsahovať
(podnikateľský zámer, definícia problému, podnikateľská aktivita, spoločenský dopad, finančný plán,
predaj, marketing a konkurencia).
Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní okrem uvedených dokumentov stanovuje
ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby MPSVR priznalo subjektu štatút registrovaného
sociálneho podniku. Vzory niektorých dokumentov sa nachádzajú na stránke MPSVR 10, ktoré môžu
byť tiež pomôckou pre vypracovanie žiadosti. Subjekty sa môžu pred podaním žiadosti obrátiť na
najbližšiu pobočku Regionálneho centra sociálnej ekonomiky11, ktorá skontroluje splnenie zákonom
stanovených podmienok.
5

ROZDIEL MEDZI SOCIÁLNYM PODNIKOM A CHRÁNENOU DIELŇOU
V tejto časti sme sa rozhodli poukázať na základné rozdiely medzi registrovaným sociálnym
podnikom a chránenou dielňou v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Dôvodom porovnania
6

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Výklad zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch s vybranými metodickými usmerneniami [online]. www.employment.gov.sk, [cit. 23. júla
2020] Dostupné na internete: <https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018-vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf>
10Ministerstvo
práce,
sociálnych
vecí
a
rodiny.
Sociálna
ekonomika.
[online].
www.employment.gov.sk, [cit. 23. júla 2020] Dostupné na internete: <https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost-/socialna-ekonomika/>
11
Sociálne ekonomika na Slovensku. Regionálne centrá sociálnej ekonomiky [online].
www.socialnaekonomika.sk,
[cit.
23.
júla
2020]
Dostupné
na
internete:
<https://socialnaekonomika.sk/category/regionalne-centra-se/>
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týchto dvoch foriem je skutočnosť, že chránená dielňa je v očiach verejnosti známejším nástrojom na
podporu zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím. Na prvý pohľad sa môže zdať, že chránené
dielne sú podmnožinou sociálneho podnikania, no nie je tomu tak. V praxi často existujúce chránené
dielne majú záujem o transformáciu na registrovaný sociálny podnik z dôvodu možnosti lepšieho
čerpania dotácií. Musia však zvážiť odlišnosti týchto dvoch foriem, ktorých rovnakým cieľom je
podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím.
Základný rozdiel medzi týmito dvomi formami spočíva v chápaní znevýhodnených
zamestnancov v chránených dielňach a zamestnancov so zdravotným postihnutím v sociálnych
podnikoch. Ako už bolo spomenuté v 3 kapitole tohto príspevku, osoba so zdravotným postihnutím
v zmysle zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch je širším pojmom ako občan
so zdravotným postihnutím a započítava aj osoby, ktoré nie sú uznané za invalidné, ale dlhodobo
trpia zdravotným postihnutím. V prípade chránených dielní je možné započítavať iba osoby
so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú uznané za invalidné, a ich pokles schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť je minimálne na hranici 40%.
Ďalším rozdielom medzi registrovaným sociálnym podnikov a chránenou dielňou je pomer
počtu zamestnancov so zdravotným postihnutím z celkového počtu zamestnancov. Status chránenej
dielne je možné zriadiť na pracovisku zamestnávateľa, kde pracuje minimálne 50% občanov so
zdravotným postihnutím, pričom za pracovisko sa považuje aj jednotlivá prevádzka. Pri sociálnych
podnikoch je minimálny počet síce len 30% zamestnancov so zdravotným postihnutím, avšak tento
sa počíta z celkového počtu zamestnancov sociálneho podniku. V prípade niektorých subjektov
poskytujúcich široké spektrum sociálnych služieb a popri svojej činnosti prevádzkujúcich aj chránenú
dielňu, môže byť počet zamestnancov so zdravotným postihnutím z celkového počtu zamestnancov
minimálny. Pre takéhoto zamestnávateľa by bolo náročné splniť podmienku zamestnávania 30% osôb
so zdravotným postihnutím z celkového počtu zamestnancov, ktorá sa vyžaduje v prípade
integračného podniku.
Otázkou je takisto obmedzený spôsob prerozdeľovania zisku, ktorý v prípade sociálneho
podniku musí byť reinvestovaný vo svojej väčšinovej časti späť do podniku za účelom napĺňania
základného cieľa, no v prípade chránenej dielne takéto obmedzenia nie sú. Rozdiel oproti chránenej
dielni predstavuje tiež spomínaná podmienka uplatňovania princípov participatívneho riadenia, ktorá
nemusí byť v prípade pôvodnej chránenej dielne žiaduca.
ZÁVER
Sociálne podnikanie je nepochybne efektívnym nástrojom na podporu zamestnanosti osôb so
zdravotným postihnutím a tiež prostriedkom ich sociálnej inklúzie. Zákon o sociálnej ekonomike
a sociálnom podnikaní prijatý v roku 2018 zastrešil túto oblasť a priniesol nové formy finančnej
podpory, ktoré prispeli k rozvoju v tejto oblasti. Zákon však zároveň zaviedol úplne nový režim
registrácie sociálnych podnikov, pričom všetky dovtedy existujúce subjekty s postavením sociálneho
podniku pracovnej integrácie získali dočasný status zamestnávateľa prechodného zamestnávania,
ktorý im ku dňu 1.1.2021 zo zákona zanikne.
Subjekty, ktoré fakticky stratili postavenie sociálneho podniku majú možnosť získať štatút
registrovaného sociálneho podniku v zmysle nového zákona. Jeho získaniu však predchádza konanie
na žiadosť subjektu, v rámci ktorého MPSVR posudzuje splnenie podmienok v zmysle nového
zákona. Je možné skonštatovať, že proces registrácie je kritickou časťou nového zákona a MPSVR
postupuje pri posudzovaní splnenia podmienok veľmi striktne. Kľúčovú úlohu zohrávajú zakladajúce
dokumenty podniku, ktoré musia obsahovať presné náležitosti stanovené zákonom. Pomôckou pri
prijímaní dokumentov a podávaní žiadosti je nové metodické usmernenie MPSVaR, ktoré do tejto
oblasti prináša viac svetla a subjektom žiadajúcim o priznanie štatútu registrovaného sociálneho
podniku dáva presný návod ako postupovať pri registrácií.
Kriticky však hodnotíme časový odstup medzi prijatím zákona a metodického usmernenia
zo strany MPSVR. Subjekty žiadajúce o udelenie štatútu registrovaného sociálneho podniku boli
počas obdobia dvoch rokov od prijatia zákona odkázané na dlhotrvajúci proces doplňovania žiadostí
a nekončiacej komunikácie s MPSVR, pričom problémy spočívali najmä v nepresnej textácii
základného dokumentu a projektu činnosti.
Dobrou správou je, že k júlu 2020 bolo v zmysle dostupných informácii na stráne Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny registrovaných 165 sociálnych podnikov so štatútom registrovaného
7
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sociálneho podniku.12 Veríme, že nové usmernenie pomôže odstrániť túto bariéru vstupu na trh
sociálnych podnikom a táto oblasť sa bude rozvíjať ďalej v súlade s politikou Európskej únie.
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ÚLOHA ŠTÁTU PRI PODPORE ZAMESTNÁVANIA OSÔB SO
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Eva Ladiverová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The Article will focused on the role of the State in supporting the employment of persons
with disabilities, also in relation to the fulfillment of obligations arising from the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities. Author will focus on the issue of the obligation to employ persons
with disabilities and the issue of establishing a sheltered workshop and sheltered workplace.
Abstrakt: Príspevok bude zameraný na úlohu štátu pri podpore zamestnávania osôb so zdravotným
postihnutím aj vo vzťahu k plneniu záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím. Autor sa bude venovať problematike povinnosti zamestnávať osoby so
zdravotným postihnutím a otázkam zriadenia chránenej dielne a chráneného pracoviska.
Key words: Persons with disabilities, employer duties, sheltered workshop, sheltered workplace.
Kľúčové slová: Osoba so zdravotným postihnutím, povinnosti zamestnávateľa, chránená dielňa,
chránené pracovisko.
ÚVOD
Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu zdravotného postihnutia zostáva
naďalej najpodstatnejším faktorom, ktorý sťažuje osobám so zdravotným postihnutím zamestnať sa,
uplatniť sa na pracovisku zamestnávateľa a realizovať iné sociálne práva. Štát by mal vo vzťahu k
osobám so zdravotným postihnutím, ktoré radíme medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
prijímať také aktívne opatrenia, ktoré budú spôsobilé zabezpečiť ich rovnoprávne zapojenie do
spoločenského aj pracovného života.
1

ZDRAVOTNE POSTIHNUTÁ OSOBA
Autor považuje za nevyhnutné zaoberať sa v úvode tohto príspevku definíciou samotného
pojmu „zdravotne postihnutá osoba“, nakoľko práve definícia tohto pojmu určuje subjekty právnych
vzťahov, ktorým sa v oblasti pracovného práva, ako aj práva sociálneho zabezpečenia poskytuje
zvýšená miera ochrany a garantuje individuálny prístup reflektujúci ich sťažené postavenie v
spoločnosti.
V rámci vnútroštátnej právnej úpravy Slovenskej republiky evidujeme rozdielny prístup a
rozdielnu legálnu definíciu „osoby so zdravotným postihnutím“, skutočnosť ktorá zhoršuje právnu
istotu účastníkov vzťahov, príp. je spôsobilá vyvolať omyly v porozumení predmetnej právnej úpravy.1
V oblasti vnútroštátneho pracovného práva definuje „osobu so zdravotným postihnutím“ zákon
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v § 40
ods. 8 nasledovne: „Zamestnanec so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je zamestnanec
uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží
rozhodnutie o invalidnom dôchodku.“2
Na rozdiel od vyššie uvedenej definície zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o službách zamestnanosti“) definuje osobu
2

BARINKOVÁ,M. Osoba so zdravotným postihnutím a úskalia jej zrozumiteľnosti v právnej
terminológii, s. 89.
2 § 40 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce
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so zdravotným postihnutím v §9 ods. 1 nasledovne: „Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto
zákona je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu.“3
Osobitným predpisom, na ktorý odkazuje Zákon o službách zamestnanosti je zákon č.
461/2003 Z z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý v § 71 uvádza:
„(1) Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
(2) Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.“ 4
Podstatným rozdielom v definícii uchádzača o zamestnanie so zdravotným postihnutím podľa
Zákona o službách zamestnanosti a zamestnanca so zdravotným postihnutím podľa Zákonníka práce
je de facto okamih, kedy môže byť človek považovaný za osobu požívajúcu zvýšenú ochranu z
dôvodu jej zdravotného postihnutia. Zákon o službách zamestnanosti požaduje, aby dotknutá osoba
úradu práce preukázala uznanie invalidity, kým Zákonník práce požaduje, aby dotknutá osoba
predložila zamestnávateľovi rozhodnutie o invalidnom dôchodku. Jedná sa tu o 2 rozdielne okamihy
v procese uznávania osoby za zdravotne postihnutú. Sociálna poisťovňa, resp. posudkový lekár na
základe predloženej dokumentácie posudzuje, či je alebo nie je osoba invalidná, v akej miere a pod.
Uznaním osoby invalidnou posudkovým lekárom však automaticky nevzniká nárok na invalidný
dôchodok. Vo väčšine prípadov dochádza k rozhodovaniu o priznaní invalidného dôchodku neskôr
ako v okamihu rozhodovania o invalidite. Zároveň je nevyhnutné uviesť, že pre poberanie invalidného
dôchodku musí byť kumulatívne splnená aj podmienka zákonom určeného trvania dôchodkového
poistenia.5
Z vyššie uvedeného dôvodu v praxi nastávajú situácie, kedy zamestnávateľ neuzná
zamestnanca za osobu so zdravotným postihnutím v zmysle Zákonníka práce, a tým jej neumožní
požívať zvýšenú sociálnu ochranu a pracovné podmienky rešpektujúce jej zdravotné postihnutie
preto, lebo o priznaní invalidného dôchodku zamestnancovi ešte nebolo rozhodnuté, príp. bola
zamietnutá žiadosť o priznanie invalidného dôchodku pre nedostatok trvania doby poistenia, hoci bol
zamestnanec za invalidného uznaný.
Pojem „zdravotné postihnutie“ je však aj pojmom, ktorý je definovaný v prameňoch práva
Európskej únie, príp. v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Slovenská
republika ako členský štát Európskej únie a strana Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím, ku ktorému pristúpila v roku 2010, je viazaná touto právnou úpravou, ktorá má prednosť
pred právnou úpravou Slovenskej republiky.
Súdny dvor EÚ vo svojich rozhodnutiach definoval pojem zdravotné postihnutie ako
„obmedzenie vyplývajúce najmä z fyzického, mentálneho alebo psychického postihnutia, ktoré bráni
účasti dotknutej postihnutej osoby na profesijnom živote“6. Zdravotné postihnutie však nie je totožné
s pojmom choroba a vyžaduje sa jeho dlhodobosť. V novšej judikatúre zároveň Súdny dvor EU
definoval, že zdravotné postihnutie zahŕňa aj zdravotný stav spôsobený nevyliečiteľnými alebo
dlhodobo vyliečiteľnými chorobami.
Za predpoklady uznania osoby za zdravotne postihnutú sa v zmysle judikatúry Súdneho dvora
EÚ považuje:
1. fyzické, duševné alebo psychické postihnutie, ktoré je dlhodobé;
2. poškodenie zdravia, ktoré sa nepriaznivo prejavuje v osobnom a spoločenskom živote
postihnutej osoby7.
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím definuje „osoby so zdravotným
postihnutím ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými
postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu
do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými“8.

§9 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. - Zákona o službách zamestnanosti
§ 71 zákona č. 461/2003 Z z. - Zákon o sociálnom poistení
5
BARINKOVÁ,M. Osoba so zdravotným postihnutím a úskalia jej zrozumiteľnosti v právnej
terminológii, s. 93.
6 BARANCOVÁ, H. Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou, s. 29.
7 BARANCOVÁ, H. a kol. Základné práva a slobody v pracovnom práve, s. 257.
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Čl. 1 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že definícia „osoby so zdravotným postihnutím“ v zmysle
judikatúry Súdneho dvora EÚ a Dohovoru OSN má základnú charakteristiku tohto pojmu takmer
totožnú, pričom právna úprava Slovenskej republiky predovšetkým v Zákonníku práce je s ním
rozporná. Zákonník práce totiž považuje zamestnanca za osobu so zdravotným postihnutím až
okamihom predloženia rozhodnutia o invalidnom dôchodku, čo môžeme považovať za bezdôvodnú
podmienku pre priznanie osobitného postavenia zamestnanca so zníženou schopnosťou vykonávať
zárobkovú činnosť z dôvodu zdravotného postihnutia.
V súlade s európskou a medzinárodnou definíciou pojmu „zdravotne postihnutá osoba“ a
zároveň pri neprihliadaní na dodatočnú podmienku Zákonníka práce ohľadne predloženia rozhodnutia
o priznaní invalidného dôchodku začínajú postupne rozhodovať aj slovenské súdy, ktoré podmienku
uvedenú v Zákonníku práce považujú dokonca za šikanóznu. Príkladom takéhoto rozhodnutia je
rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 15C/130/2010, v ktorom súd v zmysle právneho názoru
odvolacieho súdu (Krajský súd Trenčín, sp. zn. 5 Co/78/2011) vyslovil nasledovný právny názor:
„Ustanovenie § 40 ods. 8 Zákonníka práce síce vyžaduje výslovne ako podmienku takéhoto
posúdenia doručenie rozhodnutia o dôchodku zamestnávateľovi ..........trvať na doručení rozhodnutia
v danom prípade by bolo podľa súdu príliš formalistické a šikanózne. Uvedené ustanovenie
predstavuje len vymedzenie pojmu zamestnanec so zdravotným postihnutím pre účely Zákonníka
práce a nemalo by byť použité spôsobom, ktorý obmedzuje alebo úplne znemožňuje ochranu
zamestnanca so zdravotným postihnutím. Za situácie, kedy je zamestnanec uznaný invalidným a
svojmu zamestnávateľovi doručí potvrdenie Sociálnej poisťovne o tejto skutočnosti, pričom práve
Sociálna poisťovňa je tým orgánom, ktorý jediný môže priznať invalidný dôchodok, musí byť podľa
súdu takýto zamestnanec považovaný za zamestnanca so zdravotným postihnutím.“9
Vyššie opísané nezrovnalosti v oblasti vnútroštátnej definície osoby zdravotne postihnutej by
bolo vhodné vyriešiť jednotnou legálnou definíciou reflektujúcou obsah pojmu stanoveného v
judikatúre Súdneho dvora EÚ ako aj v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
ktorými je Slovenská republika viazaná, čím by sa zároveň odstránila súčasná nejednoznačnosť a
neistota účastníkov predmetných právnych vzťahov. Takýto postup by zároveň odstránil bezdôvodnú
podmienku existencie rozhodnutia o invalidnom dôchodku, ktorá nijakým spôsobom nemá vplyv na
skutočnosť, či je zamestnancovi z dôvodu jeho zdravotného stavu potrebné zabezpečiť osobitné
pracovné podmienky alebo nie.
ZÁVÄZOK ZAMESTNÁVAŤ OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
V súvislosti s pozitívnymi záväzkami štátov vo vzťahu k zdravotne postihnutým osobám je aj
pre Slovenskú republiku smerodajný Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý
bol prijatý 13. decembra 2006 v New Yorku, a s ktorým Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila
súhlas 9. marca 2010 (ďalej len „Dohovor“).
Dohovor svojim obsahom smeruje predovšetkým k odstráneniu prekážok, ktoré bránia osobám
so zdravotným postihnutím v ich rovnoprávnom zapojení sa do spoločnosti a k zabezpečeniu
uplatňovania všetkých ľudských práv a základných slobôd pre všetkých bez akéhokoľvek
diskriminovania na základe zdravotného postihnutia10.
V oblasti pracovného práva Dohovor priznáva osobám so zdravotným postihnutím právo na
prácu na rovnakom základe s ostatnými, čo zahŕňa okrem iného aj právo na pracovné prostredie,
ktoré je otvorené, začleňujúce a prístupné osobám so zdravotným postihnutím. Zmluvné strany sa v
dohovore zaviazali podporovať tvorbu pracovných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím a
ich kariérny postup na trhu práce, podporovať príležitosti na samostatnú zárobkovú činnosť,
podnikanie, rozvoj družstiev a začatie vlastného podnikania. Taktiež sa zmluvné strany zaviazali, že
budú zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore a podporovať
zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v súkromnom sektore prostredníctvom primeranej
politiky a primeraných opatrení, medzi ktoré môžu patriť programy pozitívnych opatrení, motivačné a
iné opatrenia11.
Jednou z foriem podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v súkromnom
sektore je aj zavedenie povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Zákon o
3

Rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 15C/130/2010
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službách zamestnanosti ukladá v § 63 povinnosť zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva najmenej 20
zamestnancov (za splnenia podmienky, že úrad eviduje v osobitnej evidencii osoby so zdravotným
postihnutím) zamestnávať v pracovnom pomere najmenej 3,2 % z celkového počtu zamestnancov
osoby so zdravotným postihnutím (občan so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 % sa
započítava na 3 osoby so zdravotným postihnutím)12. Touto povinnosťou sa sleduje začlenenie osôb
zdravotne postihnutých do pracovného prostredia, ich zapojenie do pracovného procesu, ako aj
zvýšenie kvality ich života. Zapojením do práce sa taktiež znižuje závislosť zdravotne postihnutých od
sociálnych dávok poskytovaných zo štátneho rozpočtu.
Opísaná povinnosť by sama o sebe napĺňala pozitívny záväzok Slovenskej republiky vytvárať
pracovné miesta osobám so zdravotným postihnutím. Zákon o službách zamestnanosti však
poskytuje aj ďalšie tri alternatívne možnosti plnenia predmetnej povinnosti, pričom samotný zákon ich
považuje za rovnocenné a umožňuje ich kombináciu.
Prvou alternatívou voči povinnosti zamestnávateľa zamestnať zákonom určený počet osôb so
zdravotným postihnutím je zadanie zákazky na tovar alebo službu integračnému podniku, u ktorého
najmenej 30% zamestnancov tvoria osoby so zdravotným postihnutím, chránenej dielni alebo fyzickej
osobe so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
na chránenom pracovisku. Táto možnosť samozrejme nepriamo vytvára pracovné miesta pre osoby
so zdravotným postihnutím, keďže zvyšuje dopyt po ich výrobkoch a službách. Z uvedeného dôvodu
predstavuje alternatívu k plneniu si záväzku integrovať osoby so zdravotným postihnutím do
spoločnosti a do pracovného prostredia13.
Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo
fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere,
ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa
občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu14.
Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon sú na týchto pracoviskách
prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Chránená dielňa a chránené
pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím,
ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách.
Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím
prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti
občana so zdravotným postihnutím.
Úrad práce môže zamestnávateľovi poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne, príp.
chráneného pracoviska, taktiež môže občanovi so zdravotným postihnutím poskytnúť príspevok na
samostatnú zárobkovú činnosť – všetko toto napĺňa záväzok Slovenskej republiky vyplývajúci z
Dohovoru, a to podporovať tvorbu pracovných príležitostí osôb so zdravotným postihnutím, ako aj
príležitosti na ich samostatnú zárobkovú činnosť.
Plnenie si povinnosti zamestnávať povinný podiel osôb so zdravotným postihnutím je pri
zadania zákazky integračnému podniku, chránenej dielni alebo chránenému pracovisku splnený
vtedy, ak výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok
celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky.
Ďalšou alternatívou splnenia povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo
výške povinného podielu je možnosť zamestnávateľa, ktorý je verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom, plniť povinnosť realizáciou vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní, pričom
výška súťažnej ceny vo verejnom obstarávaní na započítanie jedného občana so zdravotným
postihnutím je 2 000 eu15r.
Poslednou a v praxi najčastejšie využívanou alternatívou je zaplatenie odvodu úradu práce za
neplnenie povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Odvod za jedného
občana so zdravotným postihnutím je stanovený vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce podľa §
§ 63 zákona č. 5/2004 Z. z. - Zákona o službách zamestnanosti
§ 64 zákona č. 5/2004 Z. z. - Zákona o službách zamestnanosti
14
§ 55 zákona č. 5/2004 Z. z. - Zákona o službách zamestnanosti
15
§ 64a zákona č. 5/2004 Z. z. - Zákona o službách zamestnanosti
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13
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49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý
až tretí štvrťrok kalendárneho roka16.
Nižšie v tabuľke autor porovnal nákladovosť a administratívne zaťaženie zamestnávateľa
plniaceho si povinnosť zamestnávať osobu so zdravotným postihnutím jednotlivými alternatívami,
ktoré umožňuje Zákon o službách zamestnanosti. Zároveň je potrebné vopred uviesť, že v porovnaní
sa nezohľadňoval možný zisk zamestnávateľa z činnosti zamestnanca so zdravotným postihnutím,
ktorý by bol spôsobilý znížiť finančné zaťaženie – vychádzalo sa výlučne z prvotných nákladov
zamestnávateľa:
Alternatíva
Zamestnávanie
v prac. pomere

Zadanie zákazky na
výrobky/služby
Verejné obstarávanie

Náklady 1 zamestnanec
Min. mzda – 580Eur
Cena práce cca 780 Eur
1 rok = 9.360 Eur
Osobitné
pracovné
podmienky
0,8 – násobok celkovej
ceny práce = 1.150 Eur
ročne
2.000 Eur

Administratívne zaťaženie
Evidencia
Zaškoľovanie
Pracovné podmienky

Komunikácia občan ZP/ úrad práce –
predkladanie
dokladov
(úrad
môže/nemusí uznať)
Komunikácia občan ZP/ úrad práce –
predkladanie
dokladov
(úrad
môže/nemusí uznať)
_______________

0,9 – násobok celkovej
ceny práce = 1.294 Eur
Tabuľka 1:Porovnanie nákladov a administratívneho zaťaženia pri jednotlivých alternatívach
Odvod za neplnenie

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že najmenšiu administratívnu záťaž pre zamestnávateľov
predstavuje práve jednorazová úhrada za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným
postihnutím, pričom táto forma „plnenia povinnosti“ predstavuje približne 7-násobne menšie náklady
na jedného zamestnanca so zdravotným postihnutím ako v prípade jeho zamestnávania v pracovnom
pomere. Alternatíva úhrady odvodu za neplnenie povinnosti zamestnať osobu so zdravotným
postihnutím by mala pôsobiť skôr sankčne, nemala by predstavovať najjednoduchšiu a najlacnejšiu
alternatívu pre zamestnávateľov. Z Dohovoru vyplýva povinnosť zmluvných štátov prijímať opatrenia
smerujúce k zamestnaniu osôb so zdravotným postihnutím, ich integráciu do pracovného
a sociálneho prostredia - aktuálne nastavenie alternatív plnenia tejto povinnosti je teda v rozpore aj
so záväzkom vyplývajúcim z Dohovoru.
Autor považuje za potrebné rozlišovať situácie, kedy zamestnávateľ z objektívnych dôvodov
nie je schopný zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím, a ktorý sa aspoň prostredníctvom
úhrady odvodu za neplnenie zúčastňuje na podpore osôb so zdravotným postihnutím od situácie,
kedy si zamestnávateľ zvolí len administratívne a finančne menej zaťažujúcu cestu. V takomto
prípade by odvod mal plniť skôr sankčný charakter – predovšetkým jeho výškou a nemal by byť
uznateľný ako daňový náklad.
ZÁVER
Postavenie osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti, ako aj ich snaha o samostatnosť
a začlenenie sa do sociálneho života je častokrát vystavená mnohým prekážkam – medzi inými aj
nemožnosť zamestnať sa a udržať si pracovné miesto, skutočnosť ktorá je jedným z najdôležitejších
predpokladov schopnosti samostatne sa živiť. Slovenská republika ako strana Dohovoru OSN
o právach osôb so zdravotným postihnutím prijala viacero pozitívnych záväzkov, ktorých cieľom je
odstránenie prekážok brániacich osobám so zdravotným postihnutím v ich rovnoprávnom zapojení sa
do spoločnosti. Vnútroštátne právne predpisy Slovenskej republiky reflektujú záväzky vyplývajúce
z medzinárodných a európskych prameňov práva týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím,
avšak pre ich úspešné implementovanie do každodenného života si vyžadujú monitorovanie, kontrolu
a prijatie zmien, ktoré budú spôsobilé odstrániť aktuálne prekážky pre dosiahnutie nimi vytýčeného
4
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§ 65 zákona č. 5/2004 Z. z. - Zákona o službách zamestnanosti
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cieľa. Okrem potrebných legislatívnych zmien je však nevyhnutným predpokladom úspešného
začlenenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti aj zodpovedné konanie jednotlivcov, bez
ktorého nebude aplikovateľná ani tá najdokonalejšia právna norma.
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SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
V ČASE PANDÉMIE
Zuzana Macková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka v príspevku približuje platnú právnu úpravu počas trvania mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 prijatú
a účinnú od marca 2020. Zároveň poukazuje na význam práva sociálneho zabezpečenia ako jadra
sociálnej politiky v Slovenskej republike a jeho základného poistného systému, bez ktorého nie je
možná reálna existencia sociálnej ochrany obyvateľstva ani v 21. storočí.
Abstract: Author describes the valid legislation in the area of social security during the emergency
situation declared by the Slovak government in response to the COVID-19 pandemic in March 2020.
It points at the role and importance of the Social Security Law as a core of the social policy and its
basic insurance system, without which the social protection of the population in the 21st century
cannot be realised.
Kľúčové slová: sociálna ochrana, platenie poistného, nemocenské
poistenie, poistenie
v nezamestnanosti, nemocenské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, Sociálna poisťovňa
Key words: social protection, insurance payment, sickness benefits, unemployment benefits for care,
Social Security Agency
1 ÚVOD
V marci tohto roku nielen Slovenskú republiku, ale celú Európu (postupne celý svet) zasiahla
celosvetová pandémia COVID-19. Vzhľadom na túto skutočnosť, vláda Slovenskej republiky (ďalej
len „SR“) uznesením č. 45/2020 Z. z. zo dňa 16. marca 2020 vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného ústavného zákona
možno vyhlásiť núdzový stav v prípade, ak došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu
života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, ohrozenia životného prostredia
alebo ohrozenia významných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy,
priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie. V čase núdzového stavu možno
v nevyhnutnom rozsahu a podľa závažnosti ohrozenia na nevyhnutný čas obmedziť aj základné
ľudské práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.
Legislatívne zmeny boli prijímané v súvislosti s aktuálne sa šíriacou pandémiou COVID-19
a vyhláseným núdzovým stavom, ktorý sa zrušil 14. júna 2020, avšak mimoriadna situácia naďalej
trvá.
Prvé zmeny boli prijaté (koncom marca a začiatkom apríla 2020) najmä s cieľom ochrániť
zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu uzatvorenia školských zariadení,1 ďalšie sa
týkali predĺženia doby poskytovania jednotlivých sociálnych dávok, 2 ako aj poskytnutia prvej pomoci
podnikateľom, najmä samostatne zárobkovo činným osobám (ďalej len „SZČO“), ktoré sú zároveň
zamestnávateľmi, ako aj tzv. čistým SZČO, ktorá sa týkala najmä odkladu platenia poistného na
Pozri zákon č. 63/2020Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov – účinný od 27. marca 2020
2 Pozri zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony ako napr. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov – účinný od 4. apríla 2020
1
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nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a aj na zdravotné poistenie.3 V nasledujúcom období
(koncom apríla a začiatkom mája 2020) vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu boli prijímané
ďalšie opatrenia, ktorými sa upravovali podmienky (ne)platenia poistného, 4 predĺženia dávky
v nezamestnanosti,5 ako aj poskytovania štátnych sociálnych dávok, sociálnych dávok, pomoci
v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, náhradného výživného, kompenzácii sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia, sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti pri výkone
lekárskej posudkovej činnosti,6 výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately7 a oblasti
sociálnych služieb.8 V ďalšom období (koncom mája a počas júna 2020) došlo k úprave platenia
poistného v prípade SZČO v závislosti od (ne)podania daňového priznania po 1. júli 2020,9
opätovného predĺženia poskytovania dávky v nezamestnanosti,10
ako aj poskytovania
nemocenských dávok ako napr. nemocenského a ošetrovného po skončení krízovej situácie. 11
Celkovo možno konštatovať, že prijaté opatrenia aspoň čiastočne zmiernili nepriaznivé
dôsledky súčasnej celosvetovej recesie vzniknutej v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, čo je výsledkom
existencie sociálneho zabezpečenia obyvateľstva v európskom priestore, Slovensko nevynímajúc.
Vzhľadom na uvedené v nasledujúcich riadkoch si priblížime najdôležitejšie opatrenia
týkajúce sa poskytovania najmä nemocenských dávok (t.j. ošetrovného a nemocenského), ako aj
dávky v nezamestnanosti a opatrenia týkajúce sa (ne)platenia poistného a poukážeme na významnú
nevyhnutnosť sociálnej ochrany, bez ktorej nie je možná realizácia ľudsky dôstojného života
a slobodného rozvoja každého jednotlivca ani v 21. storočí.
2 OŠETROVNÉ
Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 došlo najprv k uzatvoreniu predškolských a školských
zariadení na základe rozhodnutia ich zriaďovateľov a postupne k celoplošnému uzatvoreniu
základných a stredných škôl zo strany štátu. Táto skutočnosť mala bezprostredný vplyv najmä na
poskytovanie ošetrovného,12 t.j. dávky nemocenského poistenia, ktorá sa vo všeobecnosti (do 26.
Pozri zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 6. apríla 2020
4 Pozri zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 25. apríla 2020
5 Pozri nariadenie vlády SR č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti
počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19 – účinné od 30. apríla 2020
6 Pozri nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 - účinné od 30. apríla 2020
7 Pozri nariadenie vlády SR č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 - účinné od 8. mája 2020
8 Pozri nariadenie vlády SR č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb
v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti
s ochorením COVID-19 - účinné od 8. mája 2020
9 Pozri zákon č. 127/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 21. mája
2020
10 Pozri nariadenie vlády SR č. 137/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
– účinné od 30. mája 2020
11 Pozri zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov – účinný od 17. júna 2020
12 Pozri §§ 39 až 43 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov –
účinný do 26. marca 2020
3

457

marca 2020) poistencovi (t.j. zamestnancovi, povinne nemocensky poistenej SZČO i dobrovoľne
poistenej osobe) poskytovala v prípade osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do desiatich rokov
veku, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytovala
starostlivosť alebo škola, ktorú dieťa navštevovalo, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté
alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará,
ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti
zdravotníckeho zariadenia, a z toho dôvodu sa nemohla o dieťa starať. Ošetrovné sa poskytovalo od
prvého dňa vzniku potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku, avšak
najdlhšie po dobu desiatich dní a vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu, pričom ošetrovné
sa vyplácalo v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi. V prípade zamestnanca
zamestnávateľ13 mal povinnosť ospravedlniť jeho neprítomnosť v práci a za tento čas zamestnancovi
nepatrila ani náhrada mzdy. Zároveň treba uviesť, že od 11. dňa sa prerušoval poistný pomer, čo
znamenalo zánik poistného pomeru a táto doba sa vôbec do obdobia dôchodkového poistenia
nezapočítavala.
Vzhľadom na ďalej pretrvávajúcu krízovú situáciu a najmä zavedenie izolácie v súvislosti
s ochorením COVID-19 od 27. marca 2020 došlo k predĺženiu doby poskytovania ošetrovného na
celú dobu uzatvorenia predškolských zariadení, škôl a zariadení sociálnych služieb, ako aj k zvýšeniu
vekovej hranice dieťaťa a k rozšíreniu okruhu subjektov, ktorým sa mohla poskytovať osobná
a celodenná starostlivosť, a to o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo
rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa takýmto osobám
poskytovali sociálne služby ambulantnou formou alebo pobytovou formou, boli rozhodnutím
príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného
predpisu.14 Hlavným účelom novely bolo predĺženie obdobia trvania nároku na ošetrovné počas
celého obdobia uzatvorenia predškolských zariadení, škôl, ako aj zariadení sociálnych služieb.
Naďalej platí, že poistenec má nárok na ošetrovné počas celého obdobia potreby osobnej a
celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo až do dovŕšenia 18. roku veku, ak
ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak dieťaťu bolo nariadené karanténne
opatrenie alebo izolácia, alebo predškolské zariadenie alebo zaradenie sociálnych služieb, v ktorých
sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných
orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo
fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo
izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže
o dieťa starať. Podmienky nároku na ošetrovné v tomto prípade sa posudzujú u každého poistenca
k prvému dňu jeho osobnej a celodennej starostlivosti alebo osobného a celodenného ošetrovania.
Ošetrovné v tomto prípade sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania alebo
osobnej a celodennej starostlivosti o jednu alebo viac fyzických osôb hore uvedených (t.j.
o príbuzného v priamom rade, manžela, súrodenca, atď.) len raz a len jednému poistencovi.
Zákonodarca uložil poistencovi, ktorému bolo priznané ošetrovné, povinnosť predložiť
čestné vyhlásenie ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorým preukazoval, v ktorých dňoch dieťa
osobne a celodenne ošetroval alebo sa o hore uvedenú fyzickú osobu osobne a celodenne staral.
Taktiež boli uložené povinnosti predškolskému zariadeniu, ako aj zariadeniu sociálnych služieb, a to
za účelom overenia splnenia podmienok na vznik nároku na ošetrovné. Uvedené subjekty boli povinné
poskytnúť Sociálnej poisťovni údaje o mene, priezvisku a rodnom čísle dieťaťa, ktoré bolo v čase
trvania krízovej situácie zapísané v predškolskom zariadení alebo uvedené údaje o fyzickej osobe,
ktorej sa poskytuje sociálna služba, prípadne o období, v ktorom dieťa bolo v čase trvania krízovej
situácie zapísané v predškolskom zariadení, resp. o období, v ktorom sa v čase trvania krízovej
situácie mala sociálna služba poskytnúť. Uvedené údaje boli predškolské zariadenia i zariadenia
sociálnych služieb povinné písomne poskytnúť do troch pracovných dní od účinnosti tohto zákona, t.j.
do 1. apríla 2020 (vrátane). Avšak akékoľvek zmeny v uvedených údajoch boli a naďalej sú povinné
oznámiť Sociálnej poisťovni bezodkladne.

Pozri § 141 ods. 1 zákon č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov – účinný
do 2. marca 2020
14 § 2 ods. 1 písm. m) a n) a § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia v znení neskorších predpisov
13
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Zákonodarca upravil od 27. marca 2020 poskytovanie tzv. pandemického ošetrovného od
prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti
aj pre prípady, ak poistencovi vznikol nárok na ošetrovné pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona,
avšak tento nárok zanikol v čase krízovej situácie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ale
potreba ošetrovania alebo starostlivosti naďalej trvá aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, a to aj
v prípade, ak nárok na ošetrovné za obdobie potreby ošetrovania alebo starostlivosti pred
nadobudnutím účinnosti nevznikol.15
Veľmi významné bolo predĺženie nároku na ošetrovné pre fyzickú osobu, ktorá je
nemocensky poistená a ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa počas krízovej situácie aj po
uplynutí jedného mesiaca od rozhodujúcej taxatívne uvedenej skutočnosti, napr. po uplynutí jedného
mesiaca, v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku, resp. po uplynutí jedného mesiaca, v ktorom toto
dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav podľa
osobitného predpisu, príp. po uplynutí jedného mesiaca, od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo
nepriaznivým stavom podľa osobitného predpisu (t.j. podľa § 5 a 6 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku
na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č.
468/2011 Z. z.), ak je mladšie ako šesť rokov, alebo po uplynutí jedného mesiaca, v ktorom toto dieťa
dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého
rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo po uplynutí jedného mesiaca, v ktorom uplynuli tri roky od
právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov. 16
Krízový štáb rozhodol, že od 1. júna 2020 sa otvoria materské školy a základné školy 1.
stupňa (t.j. 1. až 4. ročník) a 5. ročník. Avšak od 17. júna 202017 je platné a účinné, že v prípade, ak
zákonný zástupca dieťaťa (najčastejšie rodič dieťaťa) neprejavil záujem o účasť dieťaťa na
prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese v predškolskom zariadení alebo v škole z dôvodu
obavy o jeho zdravie, alebo sa dieťa nemohlo zúčastniť prebiehajúceho výchovno-vzdelávacieho
procesu v predškolskom zariadení alebo v škole z kapacitných dôvodov, naďalej rodičia s deťmi mohli
zostať doma a poberať ošetrovné. Zákonodarca ustanovil, že Sociálnej poisťovni boli povinní poslať
vyplnený „nový“ formulár čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné, v ktorom vyznačili dni, počas
ktorých sa o dieťa starali a za ktoré dni si uplatňovali nárok na dávku. Uvedené „nové“ čestné
vyhlásenie bol rodič povinný zaslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do konca júna 2020.
V prípade, ak rodič zaslal príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne „staré“ tlačivo čestného vyhlásenia,
bol povinný vypísať a zaslať „nové“ tlačivo vo vlastnom záujme, aby mu dávka nemocenského
poistenia, t.j. ošetrovné za mesiac jún 2020 bola vyplatená. Taktiež bola ustanovená povinnosť
okresným úradom v sídle krajov v rámci svojej územnej pôsobnosti, aby Sociálnej poisťovni na účel
následnej kontroly splnenia podmienok nároku na ošetrovné do 10. dňa kalendárneho mesiaca
poskytli údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia a rodnom čísle dieťaťa, ktoré sa zúčastnilo
v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese,
a o období, v ktorom sa toto dieťa zúčastnilo na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese, t.j.
údaj, že dieťa je v danom zariadení zapísané, už nepostačoval.18 Zoznamy dochádzky bolo potrebné
doručiť Sociálnej poisťovni v prípade materských škôl, škôl a okresných úradov za mesiac jún 2020
do 10. júla 2020, pričom okresným úradom potrebné údaje materské školy a školy boli povinné
nahlásiť do 3. júla 2020. Načas doručené zoznamy so správnymi údajmi boli potrebné na kontrolu zo
Sociálnej poisťovne, aby bolo možné skontrolovať nárok na vyplatené pandemické ošetrovné
Pozri § 39 ods. 1 v spojení s § 293er ods. 2 až 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení zákona č. 63/2020 Z. z. – účinný od 27. marca 2020
16 § 293ev ods. 3 zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 4. apríla 2020
17
Pozri zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
18
§ 293fb ods. 5 zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov
15
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poistencovi – t.j. poberateľovi tejto dávky. Zároveň platí, že zamestnancovi a povinne nemocensky
poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO sa poistný pomer neprerušuje, t.j. nezaniká povinné
nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti, a to
od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do
skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti podľa § 293fb ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Je potrebné uviesť, že školy (základné i stredné) sú cez prázdniny (v júli a auguste)
uzatvorené v zmysle tzv. školského zákona,19 a nie na základe mimoriadnej situácie v súvislosti so
šírením pandémie koronavírusu COVID-19. Vzhľadom na to, nárok na pandemické ošetrovné rodičom
školopovinných detí navštevujúcich základné a stredné školy zanikol ex lege (t.j. zo zákona) z dôvodu
poskytovania starostlivosti do dňa 30. júna 2020 a Sociálna poisťovňa nemala povinnosť vydávať
rozhodnutie o zastavení poskytovania pandemického ošetrovného. Nárok na pandemické ošetrovné
počas letných prázdnin môžu mať len rodičia dieťaťa, ktoré ochorie a potrebu celodenného
a osobného ošetrovania potvrdí pediater na príslušnom tlačive. Takíto rodičia školopovinného dieťaťa
preukazujú potrebu ošetrovania počas prázdnin, t.j. v mesiacoch júl a august 2020 vždy predložením
potvrdenia od pediatra, pričom túto skutočnosť preukazujú na konci mesiaca prostredníctvom
formulára čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné. Z uvedeného vyplýva, že len v takomto prípade
nárok na pandemické ošetrovné môže trvať naďalej, t.j. aj počas prázdnin.
Iná situácia je v prípade detí v predškolskom veku navštevujúcich jasle alebo materské
školy. Počas letných mesiacov sú uvedené zariadenia zatvárané na základe rozhodnutia zriaďovateľa
(napr. za účelom dezinfekcie, čerpania dovolenky personálu, atď.). Nárok na pandemické ošetrovné
majú rodičia detí v predškolskom veku, ak ich deti počas mimoriadnej situácie detské jasle alebo
materskú školu nenavštevovali, ani ďalej nenavštevujú, avšak rozhodujúcou skutočnosťou nie je
dôvod, napr. strach z ochorenia na COVID-19 alebo choroba. Na konci každého kalendárneho
mesiaca sú rodičia povinní príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne predložiť vyplnené tlačivo, a to
čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, avšak samotnú žiadosť o pandemické ošetrovné podávajú
len v prípade, ak doteraz (t.j. od 12. marca 2020) ešte pandemické ošetrovné vôbec nepoberali.
3 NEMOCENSKÉ
Od 27. marca 2020 došlo k zmenám aj v prípade poskytovania nemocenského
poskytovaného v prípade uznania zamestnanca a povinne nemocensky poistenej SZČO za dočasne
práceneschopnú pre chorobu alebo úraz na výkon zárobkovej činnosti alebo nariadením
karanténneho opatrenia. Poskytovanie nemocenského sa rozšírilo o ďalšiu právnu skutočnosť
(sociálnu udalosť), a to o izoláciu v súvislosti s ochorením COVID-19.20
Do 26. marca 2020 bola platná a účinná všeobecná právna úprava hmotného zabezpečenia
poistenca – zamestnanca, ako aj povinne nemocensky poistenej SZČO počas dočasnej pracovnej
neschopnosti.21 Najväčšia zmena nastala v prípade zamestnanca, ktorému sa poskytovala náhrada
príjmu od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia, najdlhšie však do 10. dňa
dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorú poskytoval zamestnávateľ za prvé tri dni vo výške 25 % a od
štvrtého do desiateho dňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 8
zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších
predpisov a nemocenské zo Sociálnej poisťovne sa mu poskytovalo až od 11. dňa dočasnej pracovnej
neschopnosti.
Od 27. marca 2020 zamestnanec, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová
situácia“) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo
izolácie má nárok na nemocenské už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 55 %
denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného
Pozri zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20 § 33 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 63/2020 Z. z. – účinný
od 27. marca 2020
21 Pozri zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákon č.
462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19
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vymeriavacieho základu podľa § 57 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.22
Z uvedeného vyplýva, že v tomto prípade zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného
z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie nemá nárok na náhradu príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorú
poskytuje zamestnávateľ.23 Hlavnou úlohou danej právnej úpravy bola pomoc zamestnávateľským
subjektom s cieľom uľahčiť a zmierniť pre nich nepriaznivé finančné dopady v čase krízovej situácie
v súvislosti s hmotným (finančným) zabezpečením svojich zamestnancov počas prvých desiatich dní
dočasnej pracovnej neschopnosti a zároveň aj pomoc zamestnancom (ako aj povinne nemocensky
poisteným SZČO i dobrovoľne nemocenským poisteným osobám) prostredníctvom zvýšenia príjmov
už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, pretože aj v prípade povinne nemocensky poistenej
SZČO i dobrovoľne nemocensky poistenej osoby uznanej za dočasne práceneschopnú z dôvodu
nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie poskytovanie nemocenského sa ustanovilo už od
1. dňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 cit. zákona alebo 55 %
pravdepodobného denného vymeriavacieho základu podľa § 57 cit. zákona. 24
V súvislosti s uvedeným zmenami boli prijaté aj zmeny v Zákonníku práce, ktoré zosúladili
rozsah prekážok v práci s podmienkami nároku na ošetrovné i na nemocenské.25
4 ZMENY V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH
V súvislosti s uvedenými zmenami
týkajúcimi
sa poskytovania ošetrovného
a nemocenského sa od 4. apríla 2020 ustanovili nové pravidlá aj pre úpravu pracovnoprávnych
vzťahov počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch
mesiacov po ich odvolaní. Zamestnávateľ má povinnosť ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca
v práci, aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie alebo izolácia
z dôvodu COVID-19 a za tento čas mu nepatrí náhrada mzdy, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje
inak. Zároveň sa zvýšila ochrana zamestnanca pri návrate do zamestnania, ako aj pred skončením
pracovného pomeru. Zákaz výpovede platí aj pre zamestnanca, ktorý má dôležitú osobnú prekážku
v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie z dôvodu COVID-19, osobného a celodenného
ošetrovania chorého člena rodiny alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu
a v zmysle § 64 Zákonníka práce (ďalej len „ZP“) sa považuje za zamestnanca, ktorý je uznaný
dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz. Takýto zamestnanec sa po návrate do práce
po skončení izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny alebo osobnej
a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu posudzuje na účely § 157 ods. 3 Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov ako zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej
neschopnosti a zamestnávateľ má povinnosť zaradiť ho na pôvodnú prácu a pracovisko. V prípade,
ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na
inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.26
V prípade, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti z dôvodu
zastavenia alebo obmedzenia činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu
alebo ako dôsledok vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide
jednoznačne o prekážku na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy
v sume 80 % jeho priemerného zárobku, avšak najmenej v sume minimálnej mzdy, pričom
ustanovenie § 142 ods. 4 ZP tým nie je dotknuté.27

§ 293er ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 63/2020 Z. z. –
účinný od 27. marca 2020
23 Pozri zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
24 § 293er ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 63/2020 Z. z. –
účinný od 27. marca 2020
25 § 141 ods. 1 v spojení s § 144a ods. 3 písm. e) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení
zákona č. 63/2020 Z. z. – účinný od 27. marca 2020
26 § 250b ods. 5 zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v
znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 4. apríla 2020
27
§ 250b ods. 6 zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v
znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 4. apríla 2020
22
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Z uvedeného vyplýva, že všetky zamestnávateľské subjekty, u ktorých došlo k zastaveniu
alebo k obmedzeniu ich činnosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo ako dôsledok
vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, môžu poskytovať
svojím zamestnancom náhradu mzdy v sume nižšej ako je ich (100 %) priemerný zárobok bez zreteľa
na skutočnosť, či majú alebo nemajú takúto dohodu uzatvorenú so zástupcami zamestnancov. Do 3.
apríla 2020 jednoznačne platilo, že ak nebola uzatvorená písomná dohoda so zástupcami
zamestnancov, v ktorej boli vymedzené vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ
nemohol zamestnancovi prideľovať prácu, išlo o prekážku na strane zamestnávateľa a zamestnávateľ
bol povinný poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy v sume jeho (100 %) priemerného zárobku. V
prípade, ak takáto dohoda bola uzatvorená, zamestnancom patrila náhrada mzdy najmenej vo výške
60 % ich priemerného zárobku. Takáto dohoda zostáva platná aj naďalej, t.j. po 4. apríli 2020 v období
trvania mimoriadneho stavu, núdzového stavu, resp. výnimočného stavu a zamestnancom patrí
náhrada mzdy v dohodnutej výške, najmenej však 60 % z ich priemerného zárobku. Vzhľadom na
skutočnosť, že mnohí zamestnanci nemohli vykonávať prácu pre prekážku na strane
zamestnávateľského subjektu, patrí im náhrada mzdy v sume 80 % ich priemerného zárobku, avšak
najmenej v sume minimálnej mzdy. Ide o garanciu najnižšej úrovne príjmu zabezpečujúcu ľudsky
dôstojnú existenciu najmä v prípade nízkopríjmových subjektov - zamestnancov, pracujúcich za
minimálnu mzdu, ktorá je od 1. januára 2020 vo výške 580 € mesačne a 3,333 € za hodinu, pretože
80 % ich priemerného zárobku by bolo menej ako je výška minimálnej mzdy. Z toho dôvodu
zákonodarca ustanovil, že v prípade prekážky na strane zamestnávateľa v období trvania
mimoriadneho stavu, núdzového stavu, resp. výnimočného stavu, zamestnancom patrí náhrada mzdy
v sume 80 % ich priemerného zárobku, ktorá musí byť aspoň (najmenej) vo výške minimálnej mzdy,
t.j. nesmie byť nižšia ako je výška minimálnej mzdy.28
5 DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI
Ďalšie významné zmeny prijaté a účinné od 4. apríla 2020 z dôvodu pokračovania krízovej
situácie sa týkali najmä predĺženia podporného obdobia v nezamestnanosti, ako aj platenia poistného,
vykonávania lekárskej posudkovej činnosti a posudzovania nároku na tzv. pandemické ošetrovné
počas krízovej situácie v taxatívne uvedených prípadoch.
Zákonodarca predlžil podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynie počas krízovej
situácie zo šiestich mesiacov na sedem. Predĺženie podporného obdobia sa týka poistencov, ktorým
uplynulo podporné obdobie odo dňa vyhlásenia krízovej situácie, t.j. od 12. marca 2020 a sú vedení
v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Uvedeným poistencom Sociálna poisťovňa predĺžila
podporné obdobie ex offo (t.j. z úradnej moci automaticky), bez povinnosti podať žiadosť o predĺženie
podporného obdobia.29
V prípade, ak podporné obdobie v nezamestnanosti (t.j. šesť mesiacov) uplynulo počas
krízovej situácie pred účinnosťou tohto zákona, začalo opätovne plynúť (až) odo dňa účinnosti tohto
zákona, t.j. 4. apríla 2020 a malo skončiť uplynutím jedného mesiaca odo dňa účinnosti tohto zákona,
t.j. 3. mája 2020.
V prípade poistencov, ktorým uplynie podporné obdobie od 4. apríla 2020 do skončenia
krízovej situácie, Sociálna poisťovňa predĺžila podporné obdobie o jeden mesiac odo dňa
nasledujúceho po dni uplynutia pôvodného šesť mesačného podporného obdobia a o tejto
skutočnosti Sociálna poisťovňa vydala a zaslala poistencovi aj rozhodnutie (t.j. o predĺžení
podporného obdobia).
Dávka v nezamestnanosti za predĺžené podporné obdobie bola vyplatená spôsobom
uvedeným poistencom v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, na základe ktorej im bol priznaný nárok
na dávku v nezamestnanosti, najskôr v mesiaci máj 2020.
Nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade predĺženia podporného obdobia zaniká
dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného
dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Z uvedeného vyplýva, že ak počas

Pozri zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády SR č. 324/2019 Z. z.
§ 293et ods. 1 zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 4. apríla 2020
28
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predĺženého podporného obdobia nastane jedna z vyššie uvedených skutočností, nárok na dávku v
nezamestnanosti zaniká.
Zákonodarca taxatívne ustanovil, že v prípade, ak poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie
uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období najviac dvoch
rokov bol opätovne zaradený do evidencie nezamestnaných občanov, vzniká mu nárok na výplatu
dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu
bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Avšak nárok na dávku v nezamestnanosti
zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti, ktorá uplynie po
skončení krízovej situácie, pričom predĺženie podporného obdobia (t.j. o jeden mesiac) sa do tejto
zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti nezahŕňa.30
Do zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti sa naďalej nezahŕňa ani
predĺženie podporného obdobia v prípade, ak poistenec bol vyradený z evidencie uchádzačov
o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, avšak obdobie poberania dávky
v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace a poistenec písomne požiadal o jednorazové
vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.31
Zároveň zákonodarca splnomocnil vládu SR, že v období trvania krízovej situácie a na
obdobie dvoch mesiacov po jej skončení môže nariadením ustanoviť podmienky nároku na dávku
v nezamestnanosti, podmienky výplaty dávky v nezamestnanosti, dĺžku podporného obdobia
v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti.32
Vláda SR na základe ustanovenia § 293et ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení zákona č. 66/2020 Z. z. nariadila opätovne predĺžiť podporné obdobie
v nezamestnanosti, ktoré začalo opätovne plynúť podľa § 293et ods. 1 cit. zákona, a ktoré by uplynulo
počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19 o jeden mesiac (t.j. od 30. apríla 2020 do 30. mája 2020). Zároveň
ustanovila, že predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti uplynie najneskôr mesiac odo dňa
skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti
s ochorením COVID-19.33
K ďalšiemu predĺženiu podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré už bolo predĺžené
a ktoré by uplynulo počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 o ďalší jeden mesiac došlo od 30. mája 202034 a
v poradí k štvrtému predĺženiu podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré už bolo predĺžené
a uplynulo počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 o ďalší jeden mesiac došlo od 3. júla 2020.35
Z uvedeného vyplýva, že vláda SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 rozhodla
o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti celkovo štyrikrát a poberateľovi dávky
v nezamestnanosti vznikol nárok na predĺženie podporného obdobia bez podania žiadosti, t.j.
automaticky (ex offo). Za štvrté predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti poistencom bude
vyplatená dávka v nezamestnanosti najskôr v auguste 2020. Prvé, druhé, tretie i štvrté predĺžené
§ 293et ods. 2 zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 4. apríla 2020
31
§ 293et ods. 3 zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 4. apríla 2020
32
§ 293et ods. 4 zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 4. apríla 2020
33 Naradenie vlády SR č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas
trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti
s ochorením COVID-19 – účinné od 30. apríla 2020
34 Nariadenie vlády SR č. 137/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 101/2020
Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 – účinné
od 30. mája 2020
35 Pozri nariadenie vlády SR č. 186/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení nariadenia vlády SR č. 137/2020 Z. z. – účinné od 3. júla 2020
30
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podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. augusta 2020 bez zreteľa na skutočnosť,
či mimoriadna situácia bude alebo nebude naďalej trvať. 36
Ďalej platí, že nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade štvrtého predĺženia
podporného obdobia v nezamestnanosti zanikne dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov
o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo
invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
To znamená, že ak počas štvrtého predĺženého podporného obdobia v nezamestnanosti dôjde
k niektorej z vyššie uvedených skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne.
Nárok na predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti (prvé, druhé, tretie alebo
štvrté) nevznikne v prípade, ak základné šesťmesačné podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie
po 31. auguste 2020.
6 (NE)PLATENIE POISTNÉHO DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE A DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE
V PRÍPADE SZČO
Zákonodarca od 27. marca 2020 upravil aj povinnosti poistencov v prípade (ne)platenia
poistného do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie
v nezamestnanosti. Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená
SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba
a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nemajú povinnosť platiť poistné na nemocenské
poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti v prípade
osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, a to od prvého dňa
až do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti. Zároveň v prípade zamestnanca
a povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO nedochádza ani
k prerušeniu (t.j. k zániku) povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia
a ani povinného poistenia v nezamestnanosti.37
Od 6. apríla 2020 boli prijaté najmä zmeny týkajúce sa platenia sociálneho poistenia
v prípade zamestnávateľov a povinne nemocensky poistených a povinnej dôchodkovo poistených
SZČO vykazujúcich pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti o 40 % a viac, ako aj v prípade platenia preddavku na zdravotné poistenie
v prípade týchto subjektov počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
Zákonodarca predĺžil splatnosť poistného na sociálne poistenie zamestnávateľa alebo
povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO za mesiac marec 2020, ktoré
bolo pôvodné splatné v mesiaci apríl 2020 až do 31. júla 2020, a to aj v prípade, ak v čase platenia
poistného už platiteľ poistného nebude mať postavenie zamestnávateľa alebo povinne nemocensky
poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, avšak za splnenia základnej podmienky, a to
poklesu čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o 40 % a viac. Vzhľadom na
uvedené je potrebné zdôrazniť, že poistné na sociálne poistenie, ktoré platí zamestnávateľ za
zamestnanca bolo a naďalej je splatné v pôvodnej lehote, t.j. za mesiac marec 2020 v mesiaci apríl
2020.38
Zároveň bolo ustanovené, že na plnenie povinnosti zamestnávateľa podľa § 231 ods. 1 a 2
(t.j. prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do registra poistencov) sa použijú ustanovenia
o splatnosti poistného (v zmysle § 143 ods. druhej až štvrtej vety a ods. 2 tohto zákona) a v prípade
splátok dlžných súm sa v období po skončení krízovej situácie neuplatní zvýšenie dlžných súm o úrok
vo výške trojnásobku ročnej základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej ku dňu
§ 1 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 186/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení nariadenia vlády SR č. 137/2020 Z. z.
37 § 293es zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 63/2020 Z. z. – účinný od
27. marca 2020
38 § 293ew ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. –
účinný od 6. apríla 2020
36

464

povolenia splátok dlžných súm.39 Taktiež sa po novom ustanovili podmienky zaplatenia poistného
v prípade povinne nemocensky poistenej SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby na
nemocenské a dôchodkové dávky s tým, že ak uvedené subjekty zaplatia poistné v novom termíne
splatnosti, t.j. do 31. júla 2020 včas a v správne výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše
a v prípade nároku na nemocenské dávky alebo dôchodkové dávky sa poistné do uplynutia
predĺženého termínu bude považovať za zaplatené. Avšak v prípade, ak príjemca dávky poistné do
predĺženej splatnosti termínu nezaplatí včas a v správnej výške, uložila by sa mu povinnosť vrátiť
dávku alebo jej časť, od ktorého dávka príjemcovi nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak
je vyššia ako 5 eur a táto povinnosť sa týka aj zamestnanca zamestnávateľa, ktorý má postavenie
štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo
ktorý je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku
zamestnávateľa.40
Prechodné ustanovenia týkajúce sa platenia poistného na účely zdravotného poistenia
v období trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19 ustanovili, že preddavok na poistné zamestnávateľa a preddavok
na poistné SZČO za mesiac marec je taktiež splatné v termíne do 31. júla 2020 za splnenia základnej
podmienky, a to poklesu čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č.
333/2014 Z. z. alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o 40 % a viac, avšak
povinnosť uvedených subjektov vykazovať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za
príslušný kalendárny mesiac podľa § 20 tohto zákona zostáva naďalej zachovaná. 41
Vláda SR sa zaviazala, že svojím nariadením42 ustanoví spôsob určenia poklesu čistého
obratu osobitého predpisu43 a určí obdobie, za ktoré sa má platiť poistné na sociálne poistenie, ako
aj preddavky na zdravotné poistenie v inom termíne splatnosti, ako je ustanovený v § 143 zákona
o sociálnom poistení a termín splatnosti poistného za mesiac marec 2020.44
Zákonodarca koncom apríla 2020 ustanovil, že zamestnávateľ alebo povinne nemocensky
poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO naďalej nie sú povinné platiť poistné za mesiac apríl
2020 v prípade, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného
orgánu najmenej na dobu 15 dní a v súvislosti s krízovou situáciou vláda SR nariadením môže
ustanoviť aj iné obdobie, za ktoré uvedené subjekty nie sú povinné platiť poistné, avšak v prípade
nároku na nemocenské dávky a dôchodkové dávky sa poistné považuje za zaplatené. Zároveň bola
uložená povinnosť, aby zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo
poistená SZČO predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky, a to
najneskôr do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nemajú
povinnosť platiť poistné.45
Na základe ustanovenia § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. vláda SR ustanovila možnosť ďalšieho odkladu platenia
poistného nielen za mesiac marec 2020, ale aj za mesiac máj 2020 v prípade zamestnávateľa alebo
povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO (nie však v prípade
zamestnancov), ak vykázali pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej

§ 293ew ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z.
– účinný od 6. apríla 2020
40 § 293ew ods. 5 až 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z.
– účinný od 6. apríla 2020
41 § 38ev ods. 1 a 2 zákona č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 68/2020 Z.
z. – účinný od 6. apríla 2020
42 Pozri nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. o spôsobe poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania
a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – účinné od 9. apríla 2020
43 Pozri § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
44 Pozri zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 6. apríla 2020
45 § 293ex ods. 1 až 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení č. 95/2020 Z. z. – účinné
od 22. apríla 2020
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samostatnej zárobkovej činnosti46 o 40 % a viac za uvedené mesiace. Lehota splatnosti poistného sa
určila za oba mesiace až do 31. decembra 2020. Uvedená povinnosť platiť poistné na sociálne
poistenie naďalej trvá aj v období platenia poistného v prípade, ak platiteľ poistného už nie je
zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO.47
Sociálna poisťovňa vytvorila aj elektronický formulár čestného vyhlásenia na zabezpečenie
spätnej väzby o spracovaní predĺženej splatnosti poistného, avšak možno použiť aj listinnú podobu
formuláru, ktorý treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
SZČO má zákonnú možnosť v tomto období mimoriadnej situácie odložiť si podanie
daňového priznania za rok 2019, a to až na koniec mesiaca nasledujúceho po mesiaci skončenia
mimoriadnej situácie. V súvislosti s tým dochádza aj k posunu posudzovania ich povinného
sociálneho poistenia a platenia poistného v novej výške.48 V prípade, ak SZČO nepodala daňové
priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové
poistenie jej vzniká od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci,
v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania v prípade skončenia mimoriadnej situácie,
ak jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti bol vyšší ako 12-násobok
minimálneho vymeriavacieho základu SZČO uvedeného v § 138 ods. 5 zákona o sociálnom poistení
(t.j. bol vyšší ako 6 078,01 € a viac) a zaniká posledným dňom druhého kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia a uplynula lehota na podanie daňového
priznania k dani z príjmov, ak jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok
2019 nebol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu SZČO uvedeného v § 138
ods. 5 zákona o sociálnom poistení (t.j. nebol vyšší ako 6 078 €).49 Vymeriavací základ povinne
nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO je v týchto prípadoch v období od 1.
júla 2020 do dňa vzniku alebo zániku jej povinného nemocenského poistenia a povinného
dôchodkového poistenia vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie
a poistné na dôchodkové poistenie do 30. júna 2020.50 Rozhodujúce obdobie v tomto prípade na
určenie jej vymeriavacieho základu v období od vzniku povinného nemocenského poistenia
a povinného dôchodkového poistenia do zániku týchto poistení v roku 2021 je rok 2019.51
V prípade, ak povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO má
predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 a táto lehota jej uplynie do 30.
septembra 2020, povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO vzniká od 1.
decembra 2020, ak jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bol
vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu SZČO uvedeného v § 138 ods. 5 zákona
o sociálnom poistení, t.j. bol vyšší ako 6 078 ,01 € a viac a zaniká 30. novembra 2020, ak jej príjem
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 nebol vyšší ako 12-násobok
minimálneho vymeriavacieho základu SZČO uvedeného v § 138 ods. 5 zákona o sociálnom poistení,
t.j. nebol vyšší ako 6 078 €.52
V prípade, ak povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO má
predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 a táto lehota jej uplynie po 30. septembri
2020, povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO vzniká od prvého dňa
Nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v znení nariadenia vlády SR č. 132/2020 Z. z.
47 Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti
s ochorením COVID-19
48 § 293ey zákona č. 127/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – účinné od 21.
mája 2020
49 § 293ey ods. 1 zákona č. 127/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
50 § 293ey ods. 4 zákona č. 127/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
51 § 293 ey ods. 5 zákona č. 127/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
52 § 293ey ods. 2 písm. a) zákona č. 127/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.
z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
46
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tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie
daňového priznania a ak jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019
bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu SZČO uvedeného v § 138 ods. 5
zákona o sociálnom poistení, t.j. bol vyšší ako 6 078,01 € a viac a zaniká posledným dňom druhého
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového
priznania a ak jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 nebol vyšší
ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu SZČO uvedeného v § 138 ods. 5 zákona
o sociálnom poistení, t.j. nebol vyšší ako 6 078 €.53
Zákonodarca zároveň ustanovil oznamovaciu povinnosť Finančnému riaditeľstvu SR voči
Sociálnej poisťovni o fyzickej osobe, ktorá na základe daňového priznania alebo posledného
opravného daňového priznania za rok 2019 má príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosť.54
7 ĎALŠIE OPATRENIA V SOCIÁLNEJ OBLASTI V SÚVISLOSTI S COVID-19
Zákonodarca počas krízovej situácie ustanovil okrem uvedeného aj zrušenie platenia
poistného do Sociálnej poisťovne v hotovosti a zároveň ustanovil platenie poistného len
bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Taktiež ustanovil, že počas krízovej situácie
sa ustanovenie (§ 146 ods. 2 zákona o sociálnom poistení) o povolení splátok dlžných súm, kedy
Sociálna poisťovňa uvádza aj zvýšenie dlžných súm o úrok vo výške trojnásobku ročnej základnej
úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej ku dňu povolenia splátok dlžných súm; pričom ak
trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 %, použije sa
ročná úroková sadzba 10 %, nepoužije. Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár
sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia za osobnej
účasti poistenca alebo poškodeného, ak posudkový lekár neurčí inak. Podmienka osobnej účasti musí
byť splnená vždy, ak o to poistenec alebo poškodený požiada, avšak táto podmienka osobnej účasti
počas krízovej situácie sa neuplatňuje. Z uvedeného vyplýva, že lekársku posudkovú činnosť počas
krízovej situácie vykonáva posudkový lekár bez osobnej účasti poistenca alebo poškodeného.55
Taktiež bolo ustanovené, že počas krízovej situácie môže príjemca dávky uviesť vo svojej
žiadosti, aby dávka bola poukázaná na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak s takýmto
spôsobom poukazovania dávky majiteľ účtu súhlasí. Zároveň zákonodarca ustanovil majiteľovi účtu
povinnosť vrátiť splátky dôchodku, úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty, ktoré boli
poukázané na tento účet v prípade smrti poberateľa dávky, a to v termíne hneď po dni jeho smrti.56
Zákonodarca ustanovil, že počas krízovej situácie nie je potrebné písomné potvrdenie v prípade
podanía urobeného elektronickými prostriedkami, ktoré súvisia s dávkami nemocenského poistenia,
dávkou garančného poistenia a dávkou v nezamestnanosti, ktoré nie sú podpísané zaručeným
elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu alebo ktoré boli urobené v súlade s dohodou
podľa uvedeného § 293eu ods. 2 tohto zákona, čím došlo k zjednodušeniu konania.57
Koncom apríla bolo prijaté aj mimoriadne významné nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z.
o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-1.
V zmysle tohto nariadenia sa upravuje nárok napr. na rodičovský príspevok, ktorý zanikol z dôvodu
nesplnenia podmienky starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, príp. do šiestich rokov veku, ak ide
o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom v čase krízovej situácie. V tomto prípade
rodičovský príspevok patrí aj od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom zanikol nárok, a to v sume, v akej bol poskytovaný do zániku nároku, avšak najdlhšie do
§ 293ey ods. 2 písm. b) zákona č. 127/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.
z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
54 § 293fa zákona č. 127/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
55 § 293eu ods. 1 zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 4. apríla 2020
56
§ 293eu ods. 2 zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 4. apríla 2020
57
§ 293eu ods. 3 zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 4. apríla 2020
53
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konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia.58 V prípade, ak oprávnená osoba
má príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
alebo je poberateľom dávky sociálneho postenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia, rodičovský
príspevok jej nepatrí.59 V zmysle uvedeného nariadenia v čase krízovej situácie sa ustanovenia
o znižovaní dávky v hmotnej núdzi neuplatňujú60 a v čase krízovej situácie sa vykonáva napr. sociálna
posudková činnosť za účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím iba v odôvodnených
prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu,61avšak v čase krízovej situácie sa zdravotný stav fyzickej
osoby pri výkone lekárskej posudkovej činnosti podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby, ak
posudkový lekár neurčí inak.62
8 ZÁVER
Ľudstvo sa nachádza na konci druhej dekády 3. tisícročia poznačeného mimoriadnou
situáciou z dôvodu núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením
COVID-19. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu, núdzový stav alebo výnimočný
stav v súvislosti s ochorením COVID-19 od 12. marca 2020 a núdzový stav pre šírenie pandémie
koronavírusu COVID-19 ukončila vláda Slovenskej republiky 14. júna 2020. Avšak mimoriadna
situácia naďalej trvá. Počet ochorených i úmrtí na COVID-19 je v Slovenskej republike pomerne
nízky.63
Súčasná celosvetová pandémia je aj výsledkom neriešenia „dlhovej krízy z roku 2008 - 2009,
ktorá prerástla do krízy politických elít a celého systému“,64 nielen v USA, kde kríza vznikla, ale aj
v Európe a v ďalších častiach sveta. Najväčším sociálno-politickým problémom sa stala dlhodobá
a masová nezamestnanosť, ktorá sa rozšírila po celom svete vrátane Európy. Na celej planéte
a takmer vo všetkých častiach sveta po roku 2010 došlo k enormnému nárastu biedy a chudoby, čoho
dôkazom je aj správa Medzinárodnej organizácie práce o sociálnom zabezpečení vo svete v rokoch
2014 a 2015, v ktorej poukazuje na skutočnosť, že „len jedna tretina ľudstva má reálne naplnené
sociálne práva a základné ľudské právo na sociálne zabezpečenie v celosvetovom meradle má iba
27 % ľudí. Takmer žiadnu sociálnu ochranu nemá viac ako 73 % celosvetovej populácie a právo na
sociálne zabezpečenie je pre ňu len nesplniteľným snom“.65
Uvedené vyhlásenia MOP sú len potvrdením, že kvalita života v krajinách Európskej únie sa
diametrálne odlišuje od kvality života obyvateľov Ázie, Afriky, Latinskej i Severnej Ameriky (ak o
„kvalite života“ možno vôbec hovoriť), kde jednotlivci sú prevažne odkázaní sami na seba a svoju
rodinu, bez akejkoľvek sociálnej ochrany a „právo na sociálne zabezpečenie a budovanie sociálneho
§ 2 ods. 1 a 5 nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-1 – účinné od 30. apríla 2020
59 § 2 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí,
rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-1 – účinné od 30. apríla 2020
60
§ 6 nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-1 – účinné od 30. apríla 2020
61 § 13 nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-1 – účinné od 30. apríla 2020
62 § 24 nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-1 – účinné od 30. apríla 2020
63 Stav na Slovensku k 25. júlu 2020 – nakazených je 2 141, úmrtí je 28 a vyliečených je 1 577.
64 ŠVIHLÍKOVÁ, I.: Globalizace a krize. Souvislosti a scénaře. Všeň: GRIMMUS, 2010, ISBN 978-8087461-01-3, s. 56
65
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štátu aj naďalej narážajú na politický odpor, čo ukazujú najmä diskusie v USA o zavedení povinného
zdravotného poistenia“.66 Dnešná situácia týkajúca sa zdravotného stavu obyvateľstva v súvislosti
s ochorením COVID-19 a najmä obrovskou úmrtnosťou v jednotlivých častiach sveta (na 1. mieste
USA – počet nakazených presiahol 4 milióny ľudí, na 2. mieste Brazília – zomrelo viac ako 84 000
ľudí a na 3. mieste JAR – stav k 25.7.2020) je priamym dôkazom krízy tzv. čisto trhovej ekonomiky a
absencie sociálnych štátov, ako aj hodnôt (princípov) spravodlivosti, rovnosti, slobody a solidarity
v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike, ba dokonca aj v Severnej Amerike.
Kríza je zároveň aj výzva alebo šanca na pozitívnu zmenu v celosvetovom meradle.
Nikdy tak ako dnes nemala Európa67 svoj význam z celosvetového hľadiska, pretože
rozhoduje o tom, ako bude vyzerať život budúcich generácii. Sme „prapredkami budúcnosti“ a práve
dnes rozhodujeme o tom, akú kvalitu života budú žiť naše deti, vnuci, pravnuci, tj. či budú žiť na ľudsky
dôstojnej úrovni (tj. či budú mať reálne sociálne práva – na prácu, na bývanie, na vzdelanie, na
zdravotnú starostlivosť, na sociálne zabezpečenie, atď.) alebo nie.
A práve dnes, v čase krízy, je historická šanca Európy a jej modelu sociálnej ochrany
realizujúceho sa prostredníctvom sféry verejného práva, do ktorého nesporne patrí právo sociálneho
zabezpečenia pozostávajúce zo svojich troch častí, a to zo systému sociálneho poistenia, štátnej
sociálnej podpory a sociálnej pomoci so sociálnymi službami, ako aj prostredníctvom sféry
súkromného práva, a to pracovného práva, obchodného práva, atď.
Sociálne zabezpečenie
predstavuje jadro sociálnej politiky a je jednou z častí sociálnej ochrany obsahujúcej v sebe riešenie
nielen nepriaznivých sociálnych situácii (napr. choroby, pracovného úrazu, nezamestnanosti,
platobnej neschopnosti, invalidity, atď.), ale aj vytváranie priaznivých podmienok pre sebarealizáciu
každého človeka s cieľom vytvárania rovnakých možností v prístupe k pracovnému uplatneniu sa na
trhu práce, k vzdelaniu, k zdravotnej starostlivosti, k bývaniu, k riešeniu rozdielov i nerovností
v životných podmienkach ľudí reguláciou súkromnoprávnych vzťahov, ako aj vytváraním
verejnoprávnych podmienok práce, kolektívnych vzťahov a dôstojných sociálnych podmienok života
človeka, ktoré sú základnou podmienkou aj pre jeho slobodný rozvoj.68
Tzv. európsky model sociálneho štátu možno považovať za špecifickú politickú organizáciu
spoločnosti, ktorá má rôzne podoby. Sociálne štáty v Európe sa začali formovať najmä po skončení
2. svetovej vojny ako „prejav solidarity ohrozených a zahanbenia blahobytných“.69 Ich hlavným
znakom je realizácia sociálnej politiky a uplatňovanie princípu celospoločenskej solidarity,70 ktorá sa
prejavuje v redistributívnej politke, v ktorej 20 % hrubého domáceho produktu sa považuje za akúsi
„kresťanskú konštantu,“ (na rozdiel od krajín mimo EÚ – kde je to cca 8 %). Pre európsky sociálny
model ochrany je typické univerzálne prístupné školstvo, zdravotníctvo a univerzalizované
dôchodkové systémy,71 ktoré netreba demontovať, ale je potrebné modernizovať na demokratickom
základe plne rešpektujúc princíp sociálnej spravodlivosti, solidarity a najmä potrieb najzraniteľnejších
skupín obyvateľstva (rodín s malými nezaopatrenými deťmi, ťažko zdravotne postihnutých,

POLLMANN, A. – LOHMANN, G.: Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka. Kalligram, 2017, ISBN
978-80- 8101-960-9, s. 334.
67 Počet nakazených k 25.7.2020 – cca 3 milióny Európanov, vo svete cca – 16 159 547.
68 MACKOVÁ, Z.: Sociálne zabezpečenie a sociálny štát v 3. tisícročí – prežitok alebo nevyhnutnosť?
In: Priority sociálneho zabezpečenia. Materiály z vedeckej konferencie konanej v dňoch 8. a 9.
novembra 212 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-0340-10 „Právo
v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“. Ústav štátu a práva Slovenskej
akadémie vied, SAP, Bratislava, 2012, ISBN 978-80-8095-083-5, s. 68.
69 MACKOVÁ, Z.: Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky. Bratislava
: UK, 2001, ISBN 80-7160-141-1, s. 60.
70 MACKOVÁ, Z.: Sociálne zabezpečenie a sociálny štát v 3. tisícročí – prežitok alebo nevyhnutnosť?
In: Priority sociálneho zabezpečenia. Materiály z vedeckej konferencie konanej v dňoch 8. a 9.
novembra 212 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-0340-10 „Právo
v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“. Ústav štátu a práva Slovenskej
akadémie vied, SAP, Bratislava, 2012, ISBN 978-80-8095-083-5. s. 72.
71 ŠIMÁČKOVÁ, K., 2009. Nový welfare model ? Sociální ochrana ve střední a východní Evropě 20
let po demokratizaci. Časopis pro právní vědu a praxi 4/2009. s. 328 – 329.
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obyvateľov v postproduktívnom veku, tehotných žien a matiek, atď.) bez odburávania sociálnych
vymožeností.72
Európsky sociálny model ochrany a boja proti sociálnemu vylúčeniu, nie je záťažou, ale
predstavuje reálny základ prosperity a sociálnej súdržnosti (kohézie) a začiatkom 3. tisícročia
inšpiroval aj krajiny Ázie, ako Japonsko, Vietnam a Čínu.73
Zdá sa, že sa zabúda, že zrodenie sociálnych štátov nebolo výsledkom žiadneho altruizmu,
ale uvedomenia si, že bez zdravej, vzdelanej a kvalifikovanej pracovnej sily nie je možné dosiahnuť
výkonnú ekonomiku a že sociálne práva predstavujú nevyhnutný predpoklad pre zdravý, udržateľný
hospodársky a sociálny rozvoj a udržanie pokoja a mieru v celosvetovom meradle.74
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SOCIÁLNE PODNIKANIE AKO PROSTRIEDOK NA BOJ
S NÁSLEDKAMI „KORONA KRÍZY“ S OHĽADOM NA MOŽNOSTI
ÚČASTI OBCE A VÚC NA SOCIÁLNOM PODNIKANÍ
Vladimír Minčič
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor tohto príspevku si za cieľ stanovil poukázať na jednotlivé možnosti účasti obce a VÚC
na sociálnom podnikaní a tým zmierniť dopady ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.
Autor sa pokúsi zanalyzovať všetky možnosti, ktorými sa obce a VÚC podieľajú na sociálnom
podnikaní a to od samotného založenia „obecného“ sociálneho podniku.
Kľúčové slová: COVID-19, sociálne podnikanie, sociálny podnik, registrácia, pandémia, obec, VÚC.
Abstract: The author of this article aims to point out the individual possibilities of participation of the
municipality and local authorities in social entrepreneurship and thus mitigate the effects of the
economic crisis caused by the COVID-19 pandemic. The author will try to analyze all the possibilities
by which municipalities and local authorities participate in social entrepreneurship, from the very
establishment of a "municipal" social enterprise.
Key words: COVID-19, social entrepreneurship, social enterprise, registration, pandemic,
municipality, Self-governing region.
ÚVOD
Šírenie vírusu COVID-19 naprieč celým svetom a tzv. „korona kríza“, ktorú tento vírus spustil
v súčasnosti realizuje skúšky udržateľnosti verejných financií na celom svete, Slovenskú republiku
nevynímajúc. Množstvo štátov ale aj veľkých a malých podnikov sa v dôsledku krízy potáca na hranici
krachu, nakoľko opatrenia zavádzané vládami na celom svete mali nedozerné následky najmä na
ekonomickú stabilitu jednotlivých krajín ako aj na udržateľnosť a konkurencieschopnosť jednotlivých
podnikov v krajinách. Dôsledkom korona krízy je v zmysle uvedeného nielen kríza ekonomická, ale
rovnako s ňou ruka v ruke idúca kríza zamestnanosti. Pre ilustráciu len v období od marca 2020 do
apríla 2020 sa v Slovenskej republike ako dôsledok korona krízy zvýšil medzimesačne počet
nezamestnaných o 1,67%, čo predstavuje približne 37 700 osôb, ktoré prišli v tomto období o prácu.
V dôsledku prepadu ekonomickej aktivity na celom svete teda rastie nezamestnanosť, znižuje sa
kúpyschopnosť obyvateľstva, čo v konečnom dôsledku vedie k reťazovej reakcii smerujúcej ku
kolapsu ekonomiky spoločnosti. Aj na margo týchto úvah a faktov je potrebné v nadchádzajúcom
období pripraviť sériu legislatívnych zmien, prípadne nastaviť normatívny systém tak, aby bolo možné
pre zamestnávateľov s čo najmenšou administratívnou záťažou opätovne naštartovať svoje
podnikanie prijímaním „staronových“ zamestnancov, resp. pre ľudí hľadajúcich prácu možnosti ako si
ju nájsť čo najrýchlejšie. Vláda SR a spolu s ňou aj Národná rada Slovenskej republiky už prijali sériu
legislatívnych zmien, ktoré majú za cieľ pomôcť prekonať dôsledky pandémie, avšak v tomto článku
sme sa zamerali na už existujúce mprávne inštitúty a možnosti, ktoré môžu efektívne pomôcť s rastom
zamestnanosti po odznení korona krízy. Medzi takéto už existujúce inštitúty patrí podľa nášho názoru
sociálne podnikanie, resp. podpora zakladania sociálnych podnikov a ich finančnej podpory zo strany
štátu.
1
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SOCIÁLNE PODNIKANIE
Existencia sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov je výrazne determinovaná subjektmi,
ktoré majú záujem v tejto oblasti vykonávať hospodársku činnosť. Uvedené spomíname preto,
pretože v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SE“) musí registrovaný sociálny podnik použiť viac ako 50
% zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného
pozitívneho sociálneho vplyvu.
Keďže väčšina spoločensky prospešných služieb sa týka napĺňania verejného alebo
komunitného záujmu, tak je absolútne logické, že takéto služby je možné realizovať, resp. by ich mala
okrem iných zabezpečovať obec, resp. alebo VÚC, teda administratívnoprávne celky, ktorých hlavnou
úlohou je starostlivosť o ich obyvateľov.
V prvom rade je si treba definovať postavenie obce a VÚC ako takých, a následne
identifikovať, v rámci ktorých foriem podnikania, resp. aké právne formy môžu mať podniky, ktoré
obce a VÚC založia.
Obec ako aj VÚC sú v zmysle právnych predpisov samosprávnymi a správnymi celkami,
ktoré združujú osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt.1
Pojem „samosprávny“ vykresľuje obec a VÚC z funkčného hľadiska, ktoré smeruje k výpočtu
úloh o starostlivosť a všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Pojem „správny“ je možné chápať v kontexte s obcou a VÚC tak v organizačnom ako aj
funkčnom hľadisku a v podstate znamená, že tak obec ako aj VÚC sú správnymi orgánmi, čiže
administratívnymi zložkami štátu, na ktoré štát preniesol časť svojej právomoci, aby riadili štátom
a zákonmi konkrétne stanovené úlohy v rámci svojej regionálnej pôsobnosti s cieľom zabezpečiť
najmä starostlivosť o svojich obyvateľov. Z tohto pohľadu sú obce aj VÚC správnymi orgánmi, ktorým
zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických
osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.2
Z uvedeného teda vyplýva, že hlavnou úlohou obcí a VÚC je rozvíjanie územia
a uspokojovanie potrieb obyvateľov v rámci im vyčlenenej územnej a vecnej pôsobnosti. Za týmto
účelom tak obciam ako aj VÚC zákony priznávajú postavenie právnických osôb.
Pri výkone samosprávy, t.j. starostlivosti o všestranný rozvoj územia obcí a VÚC majú tieto
možnosť zakladať, zriaďovať, zrušovať a kontrolovať svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a
iné právnické osoby podľa osobitných predpisov.3 Úlohou týchto typov subjektov, je v mene obce
a VÚC sa spolupodieľať na výkone ich samosprávnych úloh.
Čo sa týka pôsobenia obcí a VÚC na poli sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov, tak sa
obec a VÚC v prípade zriaďovania sociálnych podnikov považujú za rovnocenných subjektov, ktorí
majú právo si sociálny podnik v rôznych podobách založiť a prevádzkovať, ako akékoľvek iné fyzické
či právnické osoby za účelom napĺňania verejného alebo komunitného záujmu.
V zmysle §4 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. je, resp. subjektom sociálnej ekonomiky (teda
sociálnym podnikom) môže byť občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková
organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba –
podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom. Uvedený výpočet subjektov sociálnej ekonomiky je možné
považovať za konečný, nakoľko zo znenia predmetnej právnej normy je možné vyvodiť, že ide
o kogentnú normu, od ktorej sa nemožno odchýliť, a že výpočet subjektov sociálnej ekonomiky je
konečný, resp. taxatívny, nakoľko nepripúšťa akúkoľvek možnosť doplnenia tohto zoznamu subjektov.
Z predchádzajúceho textu teda máme zato, že tak obec ako aj VÚC pri naplnení verejného
alebo komunitného záujmu môžu v zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a
zákona o samospráve vyšších územných celkov zriadiť ktorúkoľvek z dovolených foriem subjektov
sociálnej ekonomiky, t.j. sociálnych podnikov. Obce a VÚC si za týmto účelom môžu zriadiť akúkoľvek
právnickú osobu (SRO, A.S., Nadácia, Občianske združenie a pod.), rozpočtovú, príspevkovú
organizácie vo forme, ktorú pripúšťa zákon č. 112/2018 Z. z. a prostredníctvom nej napĺňať verejný
alebo komunitný záujem.
Samotná obec alebo VÚC však nemôžu byť sociálnym podnikom, a to z dôvodu, že ide
o osobitnú formu právnickej osoby, ktorá nie je totožná s dovolenými právnymi formami, ktoré
2

Čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky.
§1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Medzi tieto právnické osoby, resp. iné organizácie, ktoré môžu obce a VÚC zriaďovať patria obchodné
spoločnosti, nadácie, občianske združenia, rozpočtové a príspevkové organizácie a pod.
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subjektom sociálnej ekonomiky, sociálnymi podnikmi môžu byť. Obce a VÚC však na účely Zákona
nie sú považované za subjekt sociálnej ekonomiky, môžu sa však v zmysle a medziach vyššie
uvedeného zúčastňovať na jeho podnikaní. Obec a VÚC však takýto podnik môže zriadiť priamo alebo
cez obcou alebo VÚC kontrolovanú organizáciu.
V prípade obcí a VÚC však zákon č. 112/2018 Z. z. pozná aj určité výnimky, resp. osobitné
ustanovenia, ktoré obce a VÚC v oblasti sociálnej ekonomiky obmedzujú.
1. Obec a VÚC a sociálny podnik bývania: V rámci v súčasnosti platnej a účinnej právnej
úpravy v zmysle §13 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. je obec a VÚC limitovaná v rámci tzv.
sociálneho podniku bývania. V zmysle uvedeného ustanovenia „Sociálny podnik bývania je
verejnoprospešný podnik, v ktorom obec alebo vyšší územný celok nemá väčšinový podiel
a ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je zabezpečovanie spoločensky prospešného
nájomného bývania“. Z uvedeného vyplýva, že ak chce sociálny podnik napĺňať PSV
zabezpečovaním spoločensky prospešného bývania, tak nesmie byť majetkovo ani iným
spôsobom ovládaný väčšinovo obcou alebo VÚC. Zároveň je však potrebné dodať to, že
dňa 16.10.2019 bola v III. čítaní v NRSR schválená novela zákona č. 112/2018 Z. z., ktorá
toto pravidlo zrušila a prostredníctvom nej bude aj obciam a VÚC po účinnosti novely
dovolené založiť sociálny podnik bývania v ktorom budú mať väčšinový podiel.
2. Ďalšie pravidlá sa už týkajú obcí a VÚC pri poskytovaní podpory sociálnym podnikom
v prípadoch, že tieto majú v sociálnych podnikov podiely väčšie ako 50%.
a) Nato aby sociálny podnik bol spôsobilý na podporu vo forme dotácie, podmienečne
vratného finančného príspevku, nenávratného finančného príspevku alebo pomoci na
podporu dopytu alebo ktorému boli poskytnuté iné nenávratné verejné prostriedky podľa
osobitných predpisov, musí tento počas trvania zmluvy o poskytnutí podpory a za ďalších
stanovených podmienok v §24 ods. 6 zákona č. 112/2018 Z. z. dodržiavať viacero
podmienok. Medzi tieto podmienky patrí:
registrovaný sociálny podnik (ďalej len „RSP“) nesmie dodávať tovar alebo
poskytovať služby závislej osobe4, ktorá nie je registrovaným sociálnym
podnikom; to však neplatí, ak ide o integračný podnik, v ktorom má obec alebo vyšší
územný celok podiel viac ako 50 %, alebo registrovaný sociálny podnik, ktorý nie
je integračným podnikom a v ktorom má podiel len obec alebo vyšší územný celok,
a dodávaním tovaru alebo poskytovaním služieb nejde o plnenie zákonom
ustanovenej samosprávnej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku a
odoberanie tovaru alebo služieb od poskytovateľa sociálnej služby alebo
zahraničnej osoby, ktorá je podľa právnych predpisov domovského štátu, štátnym
orgánom alebo štátom uznanou organizáciou v sektore sociálnej ekonomiky
uznaná za sociálny podnik a ktorá používa 100 % svojho zisku na dosiahnutie
pozitívneho sociálneho vplyvu.
Rovnaké pravidlá o zákaze obchodovania RSP v prípade odberania tovaru alebo
služieb od závislej osoby. Nevzťahuje sa to však na nájom a podnájom poskytovaný
najviac za obvyklú cenu na trhu a pokiaľ je závislou od osobou, od ktorej RSP
odoberá tovary alebo služby ďalší RSP, v ktorom má obec alebo VÚC podiel väčší
ako 50%.
Účelom týchto ustanovení je zabrániť, aby podnik „vyviezol“ svoje zisky, a to umelým
znížením obratu, prostredníctvom predaja pod cenu spriaznenej firme alebo osobe, resp. aby sa zisk
„vyviezol“ prostredníctvom umelo navýšených nákladov, ak by podnik nakupoval od „spriaznenej“
firmy (právnickej osoby) za premrštené ceny. Výnimkou z takýchto zákazov majú v podstate práve
iba podniky ktoré sú čiastočne alebo úplne vlastnené obcou či VÚC.

Za závislú osobu sa v zmysle §2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov považuje blízka osoba
(príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za
osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu);
ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt (môže ísť o ďalšiu spoločnosť založenú obcou
alebo VÚC, resp. spoločnosti a subjekty v rámci ktorých v pozícii štatutárnych orgánov vystupujú osoby, ktoré sú
prepojené s RSP, resp. obcou alebo VÚC; a osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou
konsolidovaného subjektu (obchodná spoločnosť, štátny podnik, družstvo alebo účtovná jednotka verejnej správy,
ktorá má rozhodujúci vplyv v inej účtovnej jednotke, ktorá je obchodnou spoločnosťou).
4
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„Ostatnou novelou zákona č. 112/2018 Z. z. v rámci §24 ods. 5 doplnili písm. c) a d), ktorých
účelom bolo rozšírenie „možností obchodovať medzi závislými osobami, z ktorých jedna nie je
registrovaným sociálnym podnikom, na poskytovateľov sociálnych služieb a v zahraničí uznaným
sociálnym podnikom. Pôvodným zámerom daného ustanovenia bolo zabrániť možnému zneužívaniu
nenávratnej pomoci registrovanému sociálnemu podniku tým, že prijímateľ tejto pomoci nesmel
dodávať tovar alebo poskytovať službu svojej závislej osobe, ak táto osoba takisto nebola
9registrovaným sociálnym podnikom – aby týmto spôsobom nebolo možné vyviezť zisk z
registrovaného sociálneho podniku a umožniť jeho privlastnenie do súkromných rúk. Toto ustanovenie
je z hľadiska pôsobnosti veľmi prísne, keďže uvaľuje na registrované sociálne podniky oveľa
výraznejšie obmedzenia, než s akými sa musia vyrovnávať komerčné subjekty, i keď sa takáto
prísnosť považovala z hľadiska ochrany pred zneužívaním za potrebnú. Avšak aj pôvodná úprava
napríklad pripúšťa, že v prípade niektorých subjektov je verejná kontrola a regulácia dostatočne silná,
aby nebolo nutné takýto zákaz aplikovať – konkrétne sa výnimka vzťahuje na rôzne typy obecných
podnikov.
Obdobné uvažovanie platí aj pre registrované sociálne podniky, ktoré majú materskú
spoločnosť v zahraničí, avšak táto materská spoločnosť sa zaväzuje reinvestovať 100 % zisku do
dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a je regulovaná tamojšou legislatívou pre sociálnu
ekonomiku, alebo tamojšími štátnymi orgánmi. Aplikačná prax ukazuje, že takéto prípady sa vyskytujú
a keďže riziko zneužívania je opäť pomerne nízke, je oprávnené dané ustanovenie v ich prípade
uvoľniť.“5
3. Čo sa týka ďalších zákazov v prípade poskytovania tovarov a služieb alebo ich odberania
a vôbec fungovania RSP, tam sa už pravidlá nevzťahujú výslovne len, resp. sa nedotýkajú
iba RSP založených obcou alebo VÚC, ale týkajú sa všetkých RSP ako takých.6
MALÝ SOCIÁLNY PODNIK VS. VEĽKÝ SOCIÁLNY PODNIK
V prechádzajúcej časti sme analyzovali právnu úpravu z pohľadu možností účastí obcí
a VÚC na sociálnom podnikaní s tým, že sme skonštatovali, že obce a VÚC nemajú zákonnú
prekážku pri vytváraní vlastných sociálnych podnikov v akejkoľvek zákonom dovolenej podobe, či už
hovoríme o obchodných spoločnostiach, nadáciách, neziskových organizáciách a pod. Otázkou však
zostáva, či všetky zákonom č. 112/2018 Z. z. dovolené formy fungovania sociálnych podnikov sú aj
pre obec a VÚC formami vhodnými. V zásade platí, že akékoľvek formy právnických osôb, kde sa
účasť na jej podnikaní meria výškou peňažného vkladu, resp. odvíja od majetkového podielu je pre
obec a VÚC vhodná. Rozdiel je potom najmä ohľadom ručenia za záväzky takej právnickej osoby.
Obec alebo VÚC môže založiť obchodnú spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka. Obec môže založiť kapitálovú obchodnú spoločnosť ako jediný akcionár
resp. jediný spoločník, avšak môže sa stať aj spoločníkom alebo akcionárom obchodnej spoločnosti
s majoritným alebo minoritným podielom. Medzi kapitálové obchodné spoločnosti zaraďujeme akciovú
spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným. Ostatné formy obchodných spoločností sú pre obec
nevhodné. Napríklad v prípade verejnej obchodnej spoločnosti spoločníci ručia za záväzky celým
majetkom a obec disponuje majetkom, ktorý slúži na verejné účely, čiže je absolútne nežiadúce, aby
ručila za záväzky spoločnosti majetkom všetkých (aj keď to nie je zakázané). Pri komanditných
spoločnostiach môže obec vystupovať len ako komandista, ktorý ručí za záväzky len do výšky svojho
nesplateného vkladu.
V spojitosti s majetkovým podielom, resp. podielom na rozhodovaní takýchto spoločností
zákon č. 112/2018 Z. z. uvádza určité obmedzenia pri sociálnom podnikaní, ktoré sme rozoberali
vyššie.
Obec môže byť zakladateľom aj inej právnickej osoby podľa predpisov občianskeho práva
(napr. neziskovej organizácie).
3

K tomu pozri: Dôvodová správa k zákonu zo 16.10.2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o
sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony – Osobitná časť.
6
K tomu pozri VÝKLAD ZÁKONA O SOCIÁLNEJ EKONOMIKE A SOCIÁLNYCH PODNIKOCH S VYBRANÝMI
METODICKÝMI USMERNENIAMI VRÁTENE KONKRÉTNYCH PRÍKLADOV. Dostupné ku Dňu 1.7.2020 na
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/soc-ekonomika/vyklad-zakona-112-2018vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf
5

474

Pokiaľ sa jedná o splnenie, resp. porušenie podmienky napr. 50% podielu v prípade
dodržania §24 ods. 6 zákona č. 112/2018, tak pri obchodných spoločnostiach, v ktorých účasť je
možné merať majetkovým podielom, tam je to v zásade jednoznačné, avšak v prípade foriem
sociálnych podnikaní, kde sa účasť v majetkovom podiele vyjadriť nedá (napr. neziskové organizácie,
občianske združenia) sa má zato, že podmienka 50% podielu je naplnená napr. aj vtedy, ak má Obec
alebo VÚC v takýchto typoch podiel vo forme napr. hlasovacích práv väčších ako 50%, resp. má právo
nominovať väčšiu časť členov riadiacich a dozorných orgánov týchto subjektov a pod. V tomto
prípade sme teda presvedčení, že pokiaľ nie je možné vyjadriť vplyv obce alebo VÚC na RSP, resp.
Subjekt sociálnej ekonomiky prostredníctvom majetkového podielu, tak tento podiel sa bude merať
prostredníctvom práva obsadiť riadiace a dozorné orgány spoločnosti, resp. sa to bude merať časťou
na hlasovacích právach v subjekte.
4
OBMEDZENIA OBECNÝCH A VÚC SOCIÁLNYCH PODNIKOV PRI ZÍSKAVANÍ
PODPORY Z EŠIF
V tejto časti sa nebudeme venovať konkrétnym schémam podpory sociálnych podnikov
v rámci návratnej a nenávratných dotačných schém, ale len analýze vhodnosti založenia RSP obcami
a VÚC s ohľadom na možnosť získania podpory z EŠIF.
Čo sa týka účasti orgánov miestnej samosprávy na sociálnom podnikaní prostredníctvom
nimi zriadených sociálnych podnikov v rôznych zákonom dovolených typoch, tak tam zákony
obmedzenia nemajú, okrem už spomínaných 50% majetkových podielov, resp. podielov na
rozhodovaní, avšak problém môže nastať v prípadoch ak RSP žiadal o finančnú podporu
z európskych štrukturálnych a investičných fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky
sociálny fond a Kohézny fond). V zmysle príslušnej európskej legislatívy (čl. 17 a 22 NARIADENIA
KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s
vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „Nariadenie“) a v kontexte s Nariadením
komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie na pomoc de minimis) sa za subjekty spôsobilé na tzv. investičnú pomoc pre MSP
ako aj pomoc pre začínajúce podniky považujú len mikropodniky a malé stredné podniky, pričom
nariadenie upravuje aj definíciu malých a stredných podnikov, teda podnikov spôsobilých na získanie
podpory z EŠIF. Podľa čl. 2 od. 1 prílohy č. 1 k Nariadeniu kategóriu mikropodnikov, malých a
stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný
obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR, pričom
v rámci tejto kategórie MSP sa za malý podnik považuje podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb
a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR.
Na druhej strane však Nariadenie v prílohe č. 1 upravuje aj typy podnikov, ktoré sa
zohľadňujú pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm, teda subjektov spôsobilých na poberanie
príspevkov z EŠIF. Dôležité z tohto hľadiska je to, či RSP je samostatným podnikom alebo sa
nachádza v kategórii Partnerských, resp. Prepojených podnikov. Totižto podmienky definície malého
podniku v rámci kategórie MSP ohľadom na spôsobilosť poberania príspevkov z EŠIF sa vzťahujú na
samostatný podnik. Pokiaľ už je RSP tzv. partnerským7 alebo prepojeným podnikom8, vzťahujú sa na
neho iné podmienky, resp. výnimky.
Z pohľadu obcí a VÚC a možností získať príspevky z EŠIF na činnosť RSP, ktoré sú v ich
zriaďovateľskej kompetencii je dôležité hľadisko ročného rozpočtu a počtu obyvateľov zriaďovateľa.
Pokiaľ orgán miestnej samosprávy v zmysle čl. 3 ods. 2 písm. d) prílohy č. 1 nariadenia nemá ročný
Partnerské podniky“ sú všetky podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené podniky v zmysle
odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený podnik) vlastní, buď samostatne
alebo spoločne s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi v zmysle odseku 3, 25 % alebo viac
imania alebo hlasovacích práv iného podniku (nižšie postavený podnik).
8 „Prepojené podniky“ sú podniky, medzi ktorými je niektorý z týchto vzájomných vzťahov: a) podnik
má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku; b) podnik má právo vymenovať
alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného podniku; c) podnik
má právo dominantne pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto podnikom alebo
na základe ustanovenia v jeho spoločenskej zmluve alebo stanovách; d) podnik, ktorý je akcionárom
alebo členom iného podniku, sám kontroluje na základe zmluvy s inými akcionármi tohto podniku
alebo členmi tohto podniku väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v tomto podniku.
7
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rozpočet väčší ako 10 mil. EUR a viac ako 5000 obyvateľov, tak RSP v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti sa považuje stále za malý podnik a tým pádom je spôsobilý na poberanie príspevkov
z EŠIF. Z uvedeného je zjavné, že RSP založené VÚC, ktoré počtom svojich obyvateľov budú
prevyšovať minimálne počet 5000 obyvateľov, nebudú mať nárok na poberanie akýchkoľvek
príspevkov z EŠIF.
5
STAROSTA, RESP. POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA AKO ŠTATUTÁRNY
ORGÁN SOCIÁLNEHO PODNIKU ZALOŽENÉHO OBCOU ALEBO VÚC
K problematike, či starosta obce alebo predseda Vyššieho územného celku môže byť
štatutárnym zástupcom obchodnej spoločnosti, resp. inej formy právnickej osoby, ktorá je sociálnym
podnikom založeným obcou, je platné nasledujúce stanovisko:
Starosta: V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) obecnému zastupiteľstvu obce je okrem iného
vyhradené „zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a
na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich
štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej
osobe.“
Z citovaného ustanovenia vyplýva, že obec je oprávnená založiť obchodnú spoločnosť
a oprávnením obecného zastupiteľstva je schváliť zástupcu obce, ktorý bude členom štatutárneho
orgánu tejto obchodnej spoločnosti.
Pokiaľ ide o oprávnenie starostu obce byť jedným zo štatutárnych zástupcov novovzniknutej
obchodnej spoločnosti, mohlo by sa zdať, že vymedzenie právneho postavenia starostu ako je
zakotvené v § 13 a nasl. zákona o obecnom zriadení, by mohlo spôsobiť problém. Podľa predmetného
ustanovenia je starosta predstaviteľom obce a najvyšším orgánom obce. Funkcia starostu obce je
verejnou funkciou. To znamená, že na starostu obce sa vzťahuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ústavný zákon“). Pochybnosti by mohol vyvolať čl. 5 ods. 3 prvej vety tohto ústavného
zákona, podľa ktorej „verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola
zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.“
„Treba však mať na pamäti, že cieľom tohto ustanovenia je zamedziť konfliktu medzi
súkromným a verejným záujmom verejného funkcionára – teda predísť situácii, kedy verejný
funkcionár podniká (zastupuje podnik) vo svojom záujme, čo môže byť na prekážku pri dôslednom
vykonávaní verejného záujmu. Spomínaný ústavný zákon však pamätá aj na to, že verejný funkcionár
môže zastupovaním podniku vykonávať verejný záujem – a to jednoducho vtedy, keď samotný podnik
je tiež verejný. Horeuvedený konflikt vtedy očividne nevzniká. Preto ústavný zákon v nasledujúcom
čl. 5 ods. 4 hovorí, že zákaz podľa odseku 3 sa nevzťahuje na:
a) členstvo verejného funkcionára v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu
funkcie verejného funkcionára,
b) zastupovanie štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, na zastupovanie
obce alebo vyššieho územného celku v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce alebo
s majetkovou účasťou vyššieho územného celku.“9
Práve z tohto titulu môže byť starosta obce jedným zo štatutárnych orgánov spoločnosti
s ručením obmedzeným založenej obcou, resp. iných obchodných spoločností.
„Osobitne sa treba pristaviť pri otázke, či starosta môže zastávať pozíciu štatutárneho orgánu
inej formy RSP ako napríklad riaditeľa neziskovej organizácie založenej obcou a pod. v prípade, že
majetková účasť obce nie je jasná. Podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka „podnikaním sa rozumie
sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho
sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného
VÝKLAD ZÁKONA O SOCIÁLNEJ EKONOMIKE A SOCIÁLNYCH PODNIKOCH S VYBRANÝMI
METODICKÝMI USMERNENIAMI VRÁTENE KONKRÉTNYCH PRÍKLADOV. Dostupné ku Dňu
1.7.2020
na
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/socekonomika/vyklad-zakona-112-2018-vybranymi-metodickymi-usmerneniami.pdf, s. 127-128.
9

476

predpisu.“ V zmysle uvedeného sa činnosť RSP považuje za podnikanie. Preto môže vzniknúť otázka,
či v súvislosti s citovaným čl. 5 ods. 3 ústavného zákona verejný funkcionár môže byť štatutárnym
orgánom (okrem členstva vo valnom zhromaždení a členskej schôdze) v prípade právnych foriem,
kde nie je jasne určená „majetková účasť“ štátu, obce či vyššieho územného celku. Avšak dikcia čl. 5
ods. 3 hovorí výslovne o „právnickej osobe, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti“.
Nezisková organizácia v zmysle § 30 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby „môže podnikať podľa osobitných predpisov ... za podmienky, že touto
činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť
služieb, pre ktoré bola založená“. I keď v rámci svojej činnosti sa nezisková organizácia môže stať
registrovaným sociálnym podnikom, a v takom prípade bude spadať pod spomínaný § 2 ods. 1
Obchodného zákonníka, zároveň platí, že je právnickou osobou, ktorá „poskytuje všeobecne
prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok, a ktorej
zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí
použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb“. Zo zákonnej definície
neziskovej organizácie teda vyplýva, že nie je „zriadená na výkon podnikateľskej činnosti“, a teda
nespadá
pod čl. 5 ods. 3 ústavného zákona. Obdobná úvaha sa vzťahuje i na právnu formu občianskeho
združenia a ďalšie právne formy, ktoré nie sú zriadené na výkon podnikateľskej činnosti. Starosta i
predseda VÚC teda aj ako verejní funkcionári smú byť v zmysle ústavného zákona štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu
i takej právnej formy registrovaného sociálneho podniku právnickej osoby, ktorá podľa zákonnej
definície nebola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti. Opäť treba vnímať najmä účel právnej
úpravy v ústavnom zákone, ktorým je predísť konfliktu medzi súkromným a verejným záujmom
verejného funkcionára. Pri právnych formách, ktoré nie sú výslovne zriadené za účelom podnikania
a u ktorých naopak konštitutívny zákon stanovuje iné účely, ktoré nie sú v rozpore s verejným
záujmom, nie je dôvod postavenie verejného funkcionára obmedzovať – nakoľko súkromný a verejný
záujem neprichádzajú v takomto prípade do konfliktu.“10
Predseda VÚC: Z vyššie uvedeného vyplýva, že rovnaký výklad, ako na starostu, sa
vzťahuje aj na predsedu VÚC. Postavenie štatutárneho orgánu môže zastávať buď v právnických
osobách, ktoré boli zriadené za účelom podnikania, ale v ktorých má VÚC majetkovú účasť,
a v ktorých predseda svoj VÚC zastupuje, alebo v právnických osobách, ktoré síce podnikajú, ale
neboli za účelom podnikania zriadené a ich konštitutívny zákon vymedzuje zmysel ich existencie inak.

ZÁVER
Ako autor som sa v článku zameral najmä na možné spôsoby a formy podnikania v oblasti
sociálneho podnikania zo strany obcí a VÚC, pričom som sa snažil analyzovať a vysvetliť niektoré
problematické okruhy, ktoré sa so sociálnym podnikaním obcí a VÚC spájajú. Ako už bolo načrtnuté
v úvode tohto článku, svet postihla ekonomická kríza a mnohé štáty sa dostali, resp. sa čoskoro
dostanú do ekonomickej recesie. Jednou z možností ako ochrániť záujmy ľudí, chrániť ich pred
prepúšťaním, resp. pred chudobou je podľa môjho názoru práve rozvoj sociálnych podnikov
a sociálneho podnikania. Štáty by si mali uvedomiť, že takéto možnosti tu sú, a je potrebné ich
využívať s cieľom pomoci svojim obyvateľom. Napr. obec založením obecného sociálneho podniku,
ktorý by mal charakter registrovaného integračného sociálneho podniku, jednak môže pomôcť
nezamestnaným a zdravotne postihnutým, či iným znevýhodneným a zraniteľným obyvateľom svojej
obce so zabezpečením základných životných potrieb, s ich sociálnym a pracovným začlenením sa do
kolektívu a jednak zároveň urobiť niečo „dobré“ pre obec samotnú. A pokiaľ štát dotiahne a spustí
dlho sľubovanú finančnú podporu takýmto podnikom, tak obce a VÚC nielenže takýmto spôsobom
budú bojovať proti dôsledkom pandémie COVID-19 ale ešte ich to aj nič nebude stáť.
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OCHRANA OSȎB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM NA TRHU
PRÁCE Z POHĽADU MEDZINÁRODNÉHO A EURÓPSKEHO
PRÁVA1
Barbara Pavlíková
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstract: From the point of view of labor law, people with disabilities are considered to be a special
category of employees. The presented contribution deals with their position in the context of
international and European law - adopted conventions, programs to support the employment of this
category of employees, as well as the rights and obligations of participants in the employment
relationship. Its aim is to highlight the strengths and weaknesses of existing legislation and their
potential future consequences.
Abstrakt: Zdravotne znevýhodnené osoby sú z pohľadu pracovného práva považované za osobitnú
kategóriu zamestnancov. Predložený príspevok sa venuje ich postaveniu v kontexte medzinárodného
a európskeho práva - prijatých dohovorov, programov na podporu zamestnávania tejto kategórie
zamestnancov, ako aj práv a povinností účastníkov pracovnoprávneho vzťahu. Jeho cieľom je
poukázať na silné a slabé stránky existujúcej právnej úpravy a na ich potenciálne budúce dôsledky.
Key words: Health, disability, labour market, international law, European law, protection.
Kľúčové slová: Zdravie, zdravotné postihnutie, pracovný trh, medzinárodné právo, európske právo,
ochrana.

1

ÚVOD

Zdravie patrí medzi hodnoty, ktoré väčšina ľudí kladie vo svojom životnom rebríčku na
popredné miesto. Zdravotné znevýhodnenie, či už mentálne alebo fyzické, zasa patrí
k najvýraznejším zásahom do kvality ľudského života a má vplyv na celkové prežívanie. Zároveň
predstavuje veľkú výzvu nielen pre samotného zasiahnutého človeka, ale aj pre jeho najbližších,
spoločnosť a štát. Zdravotne znevýhodnení musia v rôznych oblastiach často čeliť predsudkom,
bojujú s fyzickými prekážkami a s neraz veľmi neprehľadným a komplikovaným systémom pomoci.
Ich najbližší sú rovnako vystavení zvýšeným nárokom na starostlivosť o postihnutého príbuzného,
ktoré do rodiny môžu priniesť psychickú, ale aj finančnú záťaž a majú vplyv na jej celkové prežívanie.
Spoločnosť by v ideálnom prípade mala predstavovať popri rodine a štáte jeden z významných
pilierov poskytujúcich potrebnú podporu samotným zdravotne znevýhodneným i tým, ktorí sa o nich
starajú, a to vytváraním priestoru a podmienok na plnohodnotný život v najvyššej možnej miere. Na
vytváraní podmienok sa nemalou mierou podieľa štát, ktorý nastavením jednotlivých politík a ich
implementáciou do praxe, ako aj poskytovaním kontinuálnej materiálnej pomoci a garantovaného
systému finančných dávok dokáže výrazne skvalitniť a uľahčiť život zdravotne znevýhodnenému aj
jeho okoliu.
Medzi atribúty kvalitného života zaraďujeme okrem iných aj prácu, poskytujúcu priestor na
získanie a rozvíjanie schopností a zručností, na získanie sociálnej akceptácie, ocenenia a posilnenie
pocitu sebauplatnenia a naplnenia. Zdravotne znevýhodnení potrebujú tento priestor rovnako ako
Tento vedecký príspevok bol napísaný s podporou grantu VEGA reg. č. 1/0228/20 pod názvom
"Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho
zabezpečenia" a je súčasťou výskumnej úlohy.
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všetci ostatní, no reálne podmienky na pracoviskách a prístup zamestnávateľov, spolu s nie vždy
vhodne nastavenou legislatívou a samotnými zdravotnými obmedzeniami im dokážu prístup k práci
neraz podstatne sťažiť, ak nie celkom znemožniť. Je preto nevyhnutné a žiaduce, aby štáty
v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami hľadali efektívne a funkčné spôsoby čo možno
najširšieho uplatnenia zdravotne znevýhodnených osôb na trhu práce, rešpektujúc pritom potreby
a požiadavky tak zdravotne znevýhodnených, ako aj zamestnávateľov a spoločnosti ako celku.
Rovnosť príležitostí, ktorá je v tejto súvislosti kľúčovou témou, je definovaná ako možnosť
slobodne rozvíjať svoje schopnosti a využívať príležitosti bez trvalých obmedzení, ktoré by
predstavovali akékoľvek bariéry pre účasť na ekonomickom, sociálnom a politickom živote
spoločnosti, pričom tento koncept predstavuje neoddeliteľnú súčasť ľudských práv a slobôd. Dôvody
pretrvávajúcej nerovnosti majú pritom rozličný pôvod. Môžeme hovoriť o príčinách tak na strane
zdravotne znevýhodnených, ako aj na strane zamestnávateľov a štátu. Na strane zdravotne
znevýhodnených – ak hovoríme o tých, ktorí majú záujem uplatniť sa na pracovnom trhu a ich
zdravotný stav im to do veľkej miery umožňuje - môže ísť napríklad o nedostatočné vzdelanie či
chýbajúcu prax, ale tiež o fyzické bariéry v podobe nemožnosti dochádzať za prácou kvôli
absentujúcim spojom alebo nemožnosti využívať vlastné motorové vozidlo, potrebu častejších
návštev lekárov či výkyvy zdravotného stavu, čo spôsobuje absencie v práci a pod. V prípade
zamestnávateľov môže ísť o predsudky a obavy zo strany zamestnávateľa či potenciálnych kolegov,
nevyhnutnosť úprav pracovného prostredia, spojenú s výraznými finančnými nákladmi alebo
administratívne prekážky. Štát samotný môže bariéry nielen odstraňovať, ale ich aj vytvárať vo forme
nevhodne nastavenej legislatívy, podpory alebo vo forme nedostatočnej prioritizácie danej oblasti
a s ňou spojenej potrebnej spolupráce.
V súčasnosti sa už do tvorby politík nezapájajú len národné štáty, ale určitý rámec vytvárajú
aj medzinárodné (Organizácia Spojených národov, Rada Európy) a nadnárodné organizácie
(Európska únia), ktoré môžu štátom pomerne výrazne pomôcť pri určovaní priorít a hľadaní vhodných
nástrojov na ich reálne naplnenie, a zároveň prispieť k výmene skúseností a dobrej praxe.
V nasledujúcom príspevku rámcovo priblížime snahy medzinárodného spoločenstva o umožnenie
inklúzie zdravotne znevýhodnených na trh práce s poukázaním na ich silné stránky a prípadné riziká.
2

ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ A OSN

Organizácia Spojených národov (OSN) zastrešuje globálny rozmer tvorby politík v oblasti
poskytovania podpory a ochrany zdravotne znevýhodneným na trhu práce, aj v ďalších sférach života.
Slabou stránkou medzinárodného spoločenstva ako celku je však skutočnosť, že táto úroveň slúži
skôr na vytváranie rámcov, poskytovanie podpory a osvety, než na realizáciu konkrétnych krokov,
ktorých dôsledky by táto cieľová skupina naozaj pocítila.
Faktom je, že viac ako jedna miliarda ľudí alebo 15% svetovej populácie s nejakou formou
zdravotného postihnutia a počet ľudí so zdravotným postihnutím sa každoročne zvyšuje.
Znevýhodnenie na pracovnom trhu pritom môže byť viacnásobné - zdravotne postihnutí mladí,
Rómovia či seniori tak čelia nielen predsudkom spojeným so svojím zdravotným obmedzením, ale aj
s farbou pleti alebo vekom, čo ich v postavení uchádzača o zamestnanie môže vystaviť ešte vyššiemu
tlaku. So sťaženým alebo zamedzeným prístupom na pracovný trh sa spája vysoká miera chudoby.
Počet osôb žijúcich v chudobe medzi zdravotne postihnutými osobami je o 70% vyšší než v skupine
zdravých ľudí.2 Aj zamestnaní zdravotne znevýhodnení majú spravidla len nízky príjem, pretože
pracujú na pracovných miestach vyžadujúcich nižšiu kvalifikáciu, na kratší pracovný čas a pod.3
Podľa Štandardných pravidiel na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným
postihnutím sa pojem zdravotné postihnutie (disability) chápe ako rôzne funkčné obmedzenia
vyskytujúce sa v akejkoľvek populácii k akejkoľvek krajine sveta. Ľudia môžu byť postihnutí fyzicky,
rozumovo, zmyslovo, zlým zdravotným stavom alebo mentálnou chorobou, a to trvalo alebo dočasne.
PAWERA, R. – ŠTEFANCOVÁ, V.: Zdravotné postihnutie ako znevýhodnenie na trhu práce
Slovenskej republiky. Dimenzie vývoja súčasnej spoločnosti. Trenčín: Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. ISBN 978-80-8075-630-7, s. 72-84.
3
EURÓPSKE FÓRUM ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA. Kľúčové prvky politiky zamestnávania EÚ
a jej dopad na zdravotne postihnutých ľudí. Dostupné na:
https://www.nrozp.sk/files/klucove_prvky.pdf. [29-06-2020].
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Od pojmu zdravotné postihnutie Pravidlá OSN odlišujú termín handicap, ktorý zo sociálneho hľadiska
chápu v zmysle straty alebo obmedzenia možností zúčastňovať sa na živote spoločnosti na
rovnoprávnej úrovni, pojem opisuje stret záujmov a podnetov zdravotne postihnutého človeka s
prostredím.4
Medzinárodné spoločenstvo, reprezentované aj členskými štátmi OSN, si kladie v tejto oblasti
za cieľ zvyšovať povedomie verejnosti aj samotných zdravotne znevýhodnených ľudí o ich právach a
zabezpečiť ich spravodlivé uplatňovanie, podporovať rovnaké príležitosti pre znevýhodnené osoby a
výmenu skúseností, ako aj zavádzať dobrú prax na všetkých úrovniach (lokálna, národná, európska,
celosvetová). Zdôrazňuje tiež posilňovanie efektívnej spolupráce medzi všetkými potrebnými
subjektmi – štátom, súkromným sektorom, sociálnymi partnermi, dobrovoľníkmi, zdravotne
znevýhodnenými a ich rodinami, zdôrazňovanie diverzity, vyzdvihovanie pozitívneho prínosu inklúzie
zdravotne znevýhodnených do spoločnosti a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie. Tieto ciele
sú pomerne ambiciózne, pričom nástrojmi na ich dosiahnutie sú v prípade OSN predovšetkým
medzinárodné dohovory. V oblasti podpory poskytovanej zdravotne znevýhodneným osobám je to
predovšetkým Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (Oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.) a jeho Opčný protokol (Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 318/2010 Z. z.).5 Dohovor zakotvuje základné
princípy, ktoré by mali byť reflektované vo vnútroštátnych úpravách signatárskych štátov a garantuje
zdravotne postihnutým viacero základných práv, akými sú okrem iných nediskriminácia, plné a účinné
zapojenie sa a začlenenie do spoločnosti, rešpektovanie odlišnosti a prijímanie osôb so zdravotným
postihnutím ako súčasti ľudskej rozmanitosti a prirodzenosti, rovnosť príležitostí, prístupnosť, rovnosť
medzi mužmi a ženami, rešpektovanie rozvíjajúcich sa schopností detí so zdravotným postihnutím na
zachovanie vlastnej identity a ďalšie.6 Na zabezpečenie pretavenia ustanovení Dohovoru do praxe
dozerá Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.
3

ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ A RADA EURÓPY

Rada Európy sa spomedzi uvedených organizácií v najvyššej miere venuje otázkam ľudských
práv, čo dokazuje aj existencia samostatného Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý je príslušný
na konania vo veciach porušovania práv zakotvených v dohovoroch Rady. Zastrešujúcim
dokumentom, ktorý nachádza odraz aj v ostatných prijatých aktoch, je Európsky dohovor o ochrane
ľudských práv a základných slobôd7. V oblasti pracovného práva ho dopĺňa Európska sociálna
charta.8 Oba dokumenty zakotvujú všeobecný zákaz diskriminácie, právo na prácu či právo na
rovnaké zaobchádzanie. Ministerská deklarácia z Malagy o zdravotne postihnutých “Napredovanie k
úplnej účasti ako občania“ z roku 2003 potvrdila, že Odporúčanie č. R (92) 6 ku „Koherentnej politike
pre zdravotne postihnutých” inšpirovalo štáty k prijatiu legislatívnych a politických opatrení, ktoré vedú
k pokroku na ceste k plnej účasti, a je základným referenčným dokumentom, ktorý mal slúžiť ako
platforma pre budúcu činnosť. Dôraz kladie na vzdelanie, rovnosť v prístupe k zamestnaniu či využitie
potenciálu technológií.9 Aj aktuálna celosvetová pandémia odhalila význam a dôležitosť existencie
funkčných a dostupných technológií, ktoré sa na isté obdobie stali takmer jediným komunikačným
prostriedkom pre väčšinu svetovej populácie. Paradoxom danej situácie je, že pandémia umožnila
PAWERA, R. – ŠTEFANCOVÁ, V.: Zdravotné postihnutie ako znevýhodnenie na trhu práce
Slovenskej republiky. Dimenzie vývoja súčasnej spoločnosti. Trenčín: Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. ISBN 978-80-8075-630-7, s. 72-84.
5
MIŠOVÁ, I. a kol.: Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (s komentárom
vybraných článkov). Dostupné na: http://www.zpmpvsr.sk/dokum/dohovorOSN.pdf. [10-07-2020].
6
Zdravotné
postihnutie.
Dostupné
na:
https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/diskriminacia/dovody/zdravotne-postihnutie-2/.
[10-072020].
7
Európsky
dohovor
o ľudských
právach.
Dostupné
na:
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf. [30-06-2020].
8 Európska sociálna charta. Dostupné na: https://www.gender.gov.sk/wpcontent/uploads/2012/06/Eu_soc_charta_revidovana1996.pdf. [30-06-2020].
9 Ministerská deklarácia z Malagy o zdravotne postihnutých “Napredovanie k úplnej účasti ako
občania”. Dostupné na: http://www.nrozp.sk/files/minist_dek.pdf. [10-07-2020].
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zdravotne postihnutým kontakt so svetom, ktorý pre nich za normálnych okolností zostáva často
nedostupný – mohli navštevovať online koncerty, divadelné predstavenia, vzdelávacie kurzy
a venovať sa rôznym iným aktivitám, v čom im v realite často bránia fyzické prekážky v podobe
vzdialenosti, nedostatku financií alebo prístupových bariér. Rovnako neplánované zrýchlenie
digitalizácie mnohých služieb posilnilo ich samostatnosť – množstvo vecí, ktoré bolo predtým možné
vybaviť len osobne na úradoch, zrazu možno vyriešiť z domu pomocou elektronických komunikačných
prostriedkov. Zároveň sa ukázalo, že mnoho pracovných pozícií je možné zabezpečiť prostredníctvom
práce z domu, čo otvára zdravotne znevýhodneným ľuďom schopným pracovať s novými
technológiami nové pracovné možnosti.
Akčný plán Rady Európy na presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím a ich plnej
účasti v spoločnosti na roky 2006 - 2015 si dal za cieľ zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným
postihnutím v Európe. Predstavoval praktický nástroj na rozvíjanie a uplatňovanie realizovateľných
stratégií a politík členských štátov umožňujúcich plnú účasť ľudí so zdravotným postihnutím vo
všetkých oblastiach života spoločnosti.10
Ako možno vidieť, všetky uvedené dokumenty viac či menej podrobne smerovali k inklúzii ako
takej, niektoré špecificky k plnému zaradeniu zdravotne znevýhodnených na pracovný trh. Vysoké
percento zdravotne znevýhodnených trpiacich chudobou z dôvodu nemožnosti sa zamestnať kvôli
rôznym prekážkam alebo pracujúcich chudobných je však dôkazom, že mnohé zo spomenutých práv,
ktoré by už mali byť samozrejmosťou garantovanou na úrovni národných štátov, zostáva aj naďalej
len v rovine politických vyhlásení bez následnej potrebnej politickej a finančnej podpory.
4

ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ A EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia ako supranacionálna organizácia s vlastným právnym poriadkom disponuje
spomedzi uvedených zoskupení najsilnejšími právnymi a finančnými nástrojmi na realizáciu politík
prispievajúcich k zlepšeniu celkovej kvality života zdravotne znevýhodnených osôb aj k ich lepšiemu
uplatneniu na pracovnom trhu. Zarážajúco preto pôsobí zistenie, že až 53% obyvateľov EÚ považuje
diskrimináciu z dôvodu zdravotného postihnutia za veľmi rozšírenú.11
Európska únia jednoznačne uznala práva osôb so zdravotným postihnutím v dokumente
Európska charta základných práv, článok 26 „Integrácia osôb so zdravotným postihnutím“, v ktorom
„uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na
zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na
spoločenskom živote“.12
Medzi základné dokumenty určené na boj s diskrimináciou zdravotne postihnutých patria
Zmluva o fungovaní EÚ (boj proti akejkoľvek forme diskriminácie), Charta základných práv Európskej
únie (čl. 26 – Integrácia osôb so zdravotným postihnutím), Smernica EÚ o boji proti diskriminácii v
zamestnaní (Smernica Rady 2000/78/EC z 27. novembra 2000), Európsky akčný plán o rovnakých
príležitostiach pre ľudí so zdravotným postihnutím, Európska stratégia zamestnanosti (ESZ) a
Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020.13

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR. Východiskový materiál za oblasť
práv osôb so zdravotným postihnutím k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v
Slovenskej
republike,
2014.
Dostupné
na:
https://www.mzv.sk/documents/10182/184563/140612_strategia_prava_osoby_zdravotne_postihnut
e.pdf. [29-06-2020].
11
PAWERA, R. – ŠTEFANCOVÁ, V.: Zdravotné postihnutie ako znevýhodnenie na trhu práce
Slovenskej republiky. Dimenzie vývoja súčasnej spoločnosti. Trenčín: Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. ISBN 978-80-8075-630-7, s. 72-84.
12
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Vybrané indikátory sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím.
Dostupné na:
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/living/disabled/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0
vMAfIjo8ziw3wCLJycDB0NLDw8XA0cA0wDgky9Ao3cA030C7IdFQGjl-qd/. [01-07-2020].
13
EURÓPSKE FÓRUM ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA. Kľúčové prvky politiky zamestnávania EÚ
a jej dopad na zdravotne postihnutých ľudí. Dostupné na:
https://www.nrozp.sk/files/klucove_prvky.pdf. [29-06-2020].
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Európsky sociálny fond je zasa kľúčovým finančným nástrojom, zabezpečujúcim realizáciu
vytýčených cieľov.
Smernica EÚ o boji proti diskriminácii v zamestnaní definuje priamu a nepriamu diskrimináciu,
obťažovanie a pokyn a nabádanie na diskrimináciu. Zavádza tiež napríklad povinnosť primeranej
úpravy [pracoviska] pre zamestnávateľa a z jej povahy vyplýva pre členské štáty povinnosť
transpozície do vnútroštátneho práva.
Európska stratégia zamestnanosti zakotvuje otvorenú metódu koordinácie v oblasti
zamestnávania.14 Ide o formu medzivládnej tvorby politiky, ktorej výsledkom nie sú záväzné
legislatívne opatrenia EÚ a ktorá nevyžaduje od krajín EÚ, aby zaviedli alebo pozmenili svoje právne
predpisy; tzv. mäkké právo) a národné akčné plány.
Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020 predstavuje
obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér.15,16 Tak ako v prípade iných dokumentov prijatých
n a rôznych platformách, je pre ňu charakteristická úzka nadväznosť na Dohovor OSN. Stratégia je
zameraná na osem hlavných oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia: bezbariérovosť, zapojenie,
rovnosť, zamestnanosť, vzdelávanie a odborná príprava, sociálna ochrana, zdravie a externá činnosť.
Okrem iného sa v jej texte odráža snaha naplno zužitkovať Stratégiu „Európa 2020“. Zameriava sa
na zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím, ako aj na odstránenie prekážok v
každodennom živote. Jej cieľom je pomáhať pri praktickom vykonávaní Dohovoru OSN na úrovni
Európskej únie, ako aj na úrovni jednotlivých štátov.17
Európsky sociálny fond pôsobí ako jeden z hlavných nástrojov EÚ na podporu zamestnanosti,
vrátane zdravotne znevýhodnených osôb. V oblasti sociálnej exklúzie má 4 priority: eliminovať
marginalizáciu, podporovať sociálne podnikanie a miestne partnerstvá, podporovať a zavádzať
inkluzívne prístupy. V programovom období 2014 – 2020 mal rozpočet cca 80 miliárd €, čo malo
umožniť jeho fungovanie v podobe efektívneho nástroja pri budovaní inkluzívneho trhu práce a
podpory zamestnanosti, ako aj zosúladenia vzdelávacieho procesu s potrebami trhu práce a v oblasti
podpory celoživotného vzdelávania.18
V európskom priestore sa rozvíja viacero ďalších iniciatív v rôznych formách zameraných na
oblasť zamestnanosti a postavenie zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce.19 Patria sem
napríklad Európsky akt o prístupnosti (smernica (EÚ) 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť
výrobkov a služieb), predpisy o právach cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v hlavných druhoch
dopravy, smernica (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov
verejného sektora, preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím, parkovací preukaz EÚ,
Európsky pilier sociálnych práv, európsky semester, Európsky deň osôb so zdravotným postihnutím,
Európske fórum zdravotného postihnutia, Európska únia nevidiacich, Európska únia nepočujúcich
a v neposlednom rade Akademická sieť európskych expertov v oblasti zdravotného postihnutia, ktorá
zabezpečuje analýzu údajov a politík členských štátov v danej sfére.

EURÓPSKE FÓRUM ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA. Kľúčové prvky politiky zamestnávania EÚ
a jej dopad na zdravotne postihnutých ľudí. Dostupné na:
https://www.nrozp.sk/files/klucove_prvky.pdf. [29-06-2020].
15
ŠKRABÁLKOVÁ, M.: Podpora zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Dostupné na:
http://www.shr.sk/download/archiv/humanitaplus/P201405.pdf. [01-07-2020].
16
EURÓPSKA KOMISIA. Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020:
obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636&from=SL. [10-07-2020].
17
EUROPEAN COMMISSION. European disability strategy 2010-2020. Dostupné na:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en. [01-07-2020].
18
EUROPEAN
COMMISSION.
What
is
ESF?
Dostupné
na:
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=en. [30-06-2020].
19
EURÓPSKA KOMISIA. Kľúčové iniciatívy v oblasti zdravotného postihnutia. Dostupné na:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=sk. [01-07-2020].
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5

ÚLOHA NÁRODNÝCH ŠTÁTOV

Úloha národných štátov spočíva predovšetkým v aktívnej podpore spolupráce zapojených
partnerov, vo vytváraní vhodných podmienok a implementácii opatrení do praxe. Okrem iných do
kompetencií štátov patrí aj pracovná a sociálna rehabilitácia20,21 s cieľom poskytnúť osobám so
zdravotným postihnutím akejkoľvek povahy a pôvodu čo najširšiu účasť na hospodárskom živote a čo
najvyššiu nezávislosť.
5.1

Zdravotne postihnutí a Slovensko

Napriek všetkým deklarovaným opatreniam a existujúcej legislatíve je inklúzia
hendikepovaných osôb na trhu práce veľmi náročná. Za hlavné a pretrvávajúce príčiny bývajú
označované stále nepostačujúce, skôr kozmetické legislatívne úpravy na jednej strane a neochota
zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre zdravotne postihnutých z dôvodu zvýšených
finančných nákladov a nižšej efektivity. Zamestnaných je v slovenských podmienkach asi 20%
poberateľov invalidného dôchodku. Koncom roka 2019 bolo na Slovensku 270 000 poberateľov
invalidného dôchodku. Výška priemerného invalidného dôchodku podľa Sociálnej poisťovne je 277 €
a mediánového 270 €.22
Dokumenty zastrešujúce postavenie tejto cieľovej skupiny sú pritom viaceré: Ústava SR a tzv.
antidiskriminačný zákon (zákon č. 365/2004 Z. z.), zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce, zákon č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 112/2018
Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijatý
bol tiež Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím na roky
2014 – 2020.23
Spomedzi inštitúcií venujúcich sa otázkam postavenia zdravotne postihnutých v systéme
možno spomenúť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny, Národný inšpektorát práce, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
alebo Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých Levoča.
Pokiaľ ide o zamestnanosť zdravotne znevýhodnených, mierne zlepšenie nastalo v dôsledku
vývoja na trhu práce, nie lepšieho nastavenia prostredia. Vyvstáva však otázka ďalšieho vývoja v
dôsledku vplyvu pandémie na pracovný trh, keďže v posledných mesiacoch v súvislosti
s prehlbujúcou sa ekonomickou krízou prudko rastie miera nezamestnanosti. Predpokladáme preto
pokles podielu zamestnaných zdravotne znevýhodnených osôb.
Naopak, medzi príležitosti okrem už spomínanej vyššej miery využívania prostriedkov
elektronickej komunikácie aj pri výkone práce zaraďujeme starnutie populácie a celkový demografický
vývoj. Predpovedné modely naznačujú, že s postupným starnutím obyvateľstva a ubúdaním aktívnej
pracovnej sily v produktívnom veku bude potrebné obsadiť voľné pracovné miesta napr. zahraničnou

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zdravotným postihnutím. Dostupné na: https://www.employment.gov.sk/sk/organizacieministerstva/institut-pracovnu-rehabilitaciu-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim/. [30-06-2020].
21
INŠTITÚT PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM.
Pohľad na pomoc občanom so zdravotným postihnutím při umiestňovaní sa na trhu práce cestou
pracovnej
a
sociálnej
rehabilitácie.
Dostupné
na:
https://www.iprba.sk/dokumenty/cspr/studijne_materialy/2009_2010/pomoc_obcanom.pdf. [30-062020].
22
INŠTITÚT ZAMESTNANOSTI. Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce. [511-2019]. Dostupné na: https://dennikn.sk/blog/1642240/podpora-zapojenia-tazko-zdravotnepostihnutych-do-trhu-prace. [30-06-2020].
23
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR. Národný program rozvoja
životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím na roky 2014–2020. Dostupné na:
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotnepostihnutie/narodny-program-rozvoja-zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-postihnutim-roky2014-2020.pdf. [10-07-2020].
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pracovnou silou či robotizáciou výroby. No tam, kde to nebude možné, by sa mohol otvoriť priestor
pre kvalifikovaných ľudí, hoci s určitým zdravotným obmedzením.24

Graf 1: Zamestnanosť invalidných dôchodcov. Zdroj:
https://dennikn.sk/blog/1642240/podpora-zapojenia-tazko-zdravotne-postihnutych-do-trhu-prace/.
Kľúčové pre túto oblasť sú predovšetkým dva zákony. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 25 vytvára legislatívny rámec pre
zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. Zavádza tiež povinný podiel zamestnancov so
zdravotným postihnutím a sankcie vo forme finančných odvodov pri jeho nedodržiavaní. Poskytuje
však zamestnávateľom zároveň možnosť náhradného plnenia povinného podielu zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím. Ide o možnosť vyhnúť sa povinným odvodom zadávaním
zákaziek pre firmy, zamestnávajúce občanov so zdravotným postihnutím. Právne tiež reguluje
riešenie vzdelávania pre trh práce (rekvalifikácie), poradenstva, zaškolenia a prípravy na prácu a
ďalších opatrení aktívnej politiky trhu práce, ako aj vytváranie chránených dielní a chránených
pracovísk pre občanov so zdravotným postihnutím, na ktorých zriadenie a prevádzku štát poskytuje
finančné príspevky ako pre zamestnávateľov, tak aj osoby samostatne zárobkovo činné (napr.
živnostník) so zdravotným postihnutím.
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov26 priniesol do slovenského právneho poriadku možnosť vytvárania integračného
podniku ako verejnoprospešného podniku, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora
zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, zatiaľ
však nenaplnil svoj potenciál.

BAKOŠOVÁ, A. – BULLA, R.: „Nezamestnateľní“ nezamestnaní, 2017. ISBN 978-80-89837-30-4.
Dostupné na:
https://www.ia.gov.sk/data/files/NP_CSD_II/Analyzy/Stat/Nezamestnatelni_nezamestnani.pdf. [1007-2020].
25
PRÁVNY A INFORMAČNÝ PORTÁL SLOV-LEX. Zákon zo 4. decembra 2003 o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dostupné na: https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20200521. [10-07-2020].
26
PRÁVNY A INFORMAČNÝ PORTÁL SLOV-LEX. Zákon z 13. marca 2018 o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dostupné na: https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/20200425. [10-07-2020].
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Cieľom Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným
postihnutím na roky 2014 – 2020 je prostredníctvom definovaných úloh a opatrení zabezpečiť
dosahovanie pokroku v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím uznaných Dohovorom
OSN a pokroku pri ich používaní. Je v ňom definovaných 19 oblastí rozvoja (napr. zvyšovanie
povedomia, vzdelávanie, zdravotníctvo, zamestnávanie – 7 opatrení, nezávislý spôsob života...).
Povinné zamestnanie minimálneho percenta zdravotne postihnutých občanov vzhľadom na
svoju príkaznú povahu spojenú so sankciami nepôsobí na zamestnávateľov úplne motivačne a snažia
sa tejto povinnosti skôr vyhnúť prostredníctvom náhradného plnenia. Cieľom do najbližšieho obdobia
by preto malo byť zameranie sa na skutočné začlenenie zdravotne postihnutých na pracovný trh
nástrojmi, ktoré presvedčia zamestnávateľov, že príchod zamestnanca so zdravotným obmedzením
bude prínosom pre nich samotných aj pre pracovný kolektív, a zároveň im poskytnú potrebnú
metodickú a finančnú podporu. Otázne je tiež sfunkčnenie a objektivita náhradného plnenia.27
Viac informácií a štatistík venovaných postaveniu zdravotne postihnutých osôb v slovenských
podmienkach
je
k dispozícii
na
nasledovnom
linku:
https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/22e52b51-b30c-4497-9ff0588ac017f72d/Vybrane_indikatory_socialnej_situacie_osob_so_zdravotnym_postihnutim_2019.pdf?
MOD=AJPERES&CVID=n0gdD9O&CVID=n0gdD9O.
6

ZÁVER

V 21. storočí by zdravotné postihnutie bez ohľadu na svoj charakter a mieru závažnosti
nemalo predstavovať prekážku sociálnej inklúzie, ak o ňu dotknutý človek prejavuje záujem. Je
žiaduce, aby nastavené pravidlá umožňovali v čo možno najvyššej možnej miere s ohľadom na
zdravotný stav a s ním súvisiace obmedzenia kvalitný a plnohodnotný život bez predsudkov,
odcudzovania a potreby prekonávania fyzických či administratívnych prekážok. Keďže však nežijeme
v ideálnom svete, je v záujme predstaviteľov vlád členských štátov medzinárodných organizácií snažiť
sa k tomuto ideálu aspoň čiastočne priblížiť. Disponujú mocou aj prostriedkami na to, aby nastavili
pravidlá, ktoré nebudú život zdravotne znevýhodnených ľudí komplikovať, ale naopak, zjednodušia
im prístup okrem iného aj na pracovný trh.
Diskriminácia, ktorá v tejto oblasti stále nepopierateľne existuje a pokračuje aj v prípade, ak
sa zdravotne postihnutému podarí na pracovný trh vstúpiť, však nie je vždy len otázkou pravidiel
a požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení právnych predpisov. Často je spôsobená nie nevhodne
nastavenými legislatívnymi pravidlami, ale predsudkami a obavami na strane zamestnávateľov aj
zamestnancov a jej odstránenie alebo aspoň čiastočné eliminovanie je skôr vecou osvety
a odbúravania pretrvávajúcich mylných predstáv na strane všetkých zapojených subjektov.
Pravidlá, zakotvené v právnych poriadkoch národných štátov, ako aj v dokumentoch
prijatých na medzinárodných a nadnárodných fórach nie sú dokonalé a možno im vyčítať
predovšetkým ich vágnosť a nedostatočnosť následných konkrétnych krokov, ktoré by ich pretavili do
reality. Na druhej strane však pomáhajú diskusii o otázkach spojených s úspešnou inklúziou
zdravotne postihnutých na pracovný trh a vytvárajú priestor na odstraňovanie existujúcich
i potenciálnych prekážok.
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POUČENIE Z VÝVOJA. ÚLOHA ŠTÁTU PRI VYHODNOTENÍ
VPLYVU PANDÉMIE NA PRACOVNÉ PRÁVO
Pavol Rak
Univerzita Komenského, Právnická fakulta

Abstract: Due to pandemic situation several interim measures in the area of labour law were adopted.
The role of the state and its institutions is to evaluate the effectiveness of the measures. Some of
these interim measures should be transformed into standard legal regulation. The pandemic situation
also inspired discussions on new legal instruments in the area of the labour law.
Abstrakt: Z dôvodu pandémie boli prijaté rozličné dočasné opatrenia v oblasti pracovného práva.
Úlohou štátu a jeho orgánov je vyhodnotiť účinnosť týchto opatrení. Niektoré z dočasných inštitútov
je potrebné prevziať do trvalej právnej úpravy. Pandemická situácia taktiež otvorila diskusiu o nových
inštitútoch v oblasti pracovného práva.
Key words: covid, temporary measures, new labour law instruments, labour law
Kľúčové slová: covid, dočasné opatrenia, nové pracovnoprávne inštitúty, pracovné právo
1

ÚVOD

Pandémia zasiahla slovenské pracovné právo nepripravené. Roky ignorovania požiadaviek na
reformu a modernizáciu pracovného práva, najmä na posilnenie flexibility zamestnávateľa, viedlo
v čase pandemickej situácie praktickým problémom, ktorých riešenie de lege lata bolo takmer
nemožné. Niektorí zamestnávatelia sa rozhodli prerušiť svoje výrobné procesy a poslať
zamestnancov na tzv. home office alebo im nariadili čerpanie dovolenky, prípadne niektorí
zamestnanci prešli na tzv. skrátený úväzok.1 Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
nepredstavovali ekonomicky udržateľné riešenie, nakoľko zamestnávateľa nútili poskytovať náhradu
mzdy vo výške 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Výnimkou boli zamestnávatelia, ktorí sa
dokázali urýchlene písomne dohodnúť so zástupcami zamestnancov postupom podľa § 142 ods. 4
zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“),
že situácia spojená s pandémiou covid 19 predstavuje vážny prevádzkový dôvod, pre ktorý
zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, avšak s náhradou mzdy v sume určenej
dohodou najmenej 60% priemerného zárobku.
Zo strany zákonodarcu následne došlo k prijatiu novely Zákonníka práce v skrátenom
legislatívnom procese a k zavedeniu novej jedenástej časti do Zákonníka práce. Štát tak reagoval na
pandemickú situáciu a pod jej tlakom akceptoval požiadavky zamestnávateľov zvýšenie flexibility na
úkor ochrany zamestnancov. Cieľom tejto novej dočasnej právnej úpravy bolo udržanie čo najvyššej
miery zamestnanosti. Zákonodarca tak pod vplyvom resp. tlakom vonkajších okolností priamo priznal,
že udržanie zamestnanosti je paradoxne možné zabezpečiť práve znížením miery ochrany
zamestnancov.
Dočasnosť právnej úpravy prijatej predmetnou novelou vo forme § 250b a §252o Zákonníka
práce je ohraničená trvaním mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a
dvoch mesiacov po ich odvolaní. Štát má tak jedinečnú príležitosť preskúmať vplyv a účinnosť
prijatých dočasných opatrení a po ich vyhodnotení prevziať niektoré z nich do trvalej právnej úpravy
a doplniť tak katalóg nástrojov flexibility.

1

GREGUŠ, J. Koronavírus a jeho vplyv na pracovnoprávne vzťahy. BSA 4/2020. s. 25.
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Na základe skúseností z praxe je už teraz možné konštatovať, že niektoré inštitúty
v Zákonníku práce chýbajú, resp. vyžadujú legislatívne zmeny. Asi najvypuklejšia je potreba
legislatívnych zmien v oblasti úpravy práce z domácnosti (tzv. home office), rozvrhovania pracovného
času a úpravy prekážok v práci formou tzv. Kurzarbeit.
2

PRÁCA Z DOMÁCNOSTI (HOME OFFICE)

Výkon práce z domácnosti sa z dôvodu pandemickej situácie rozšíril aj u zamestnávateľov,
ktorí doposiaľ tento režim výkonu práce neaplikovali. Predovšetkým bolo nevyhnutné vyriešiť otázku
technických predpokladov na to, aby zamestnanci mohli pracovať z prostredia mimo obvyklého
pracoviska. Potrebná IT infraštruktúra, software a hardware, nebola všade hneď od počiatku
dostupná. Paralelne bolo potrebné vyriešiť otázku, akou formou bude zamestnávateľ uplatňovať svoje
právo ukladať zamestnancom pracovné úlohy a kontrolovať výkon práce zamestnancami bez ich
fyzickej prítomnosti na pracovisku.
Právna úprava domáckej práce resp. telepráce v § 52 Zákonníka práce neupravuje výkon
práce v režime, ktorý sa v praxi bežne označuje pojmom home office. Naplno sa to prejavilo i v čase
pandémie. Predovšetkým domácka práca a telepráca nie sú vykonávané v pracovnom čase určenom
zamestnávateľom, ale v pracovnom čase, ktorý si zamestnanec sám rozvrhuje. Individuálne dohody
o domáckej práci tak neriešili potrebu zamestnávateľov na zabezpečenie kontinuity pracovných
činností organizovanou formou aj po presune zamestnancov mimo pracovisko zamestnávateľa.
Zákonodarca do Zákonníka práce bez bližšej definície zaviedol v § 250b ods. 2 pojem „výkon
práce z domácnosti zamestnanca“. Ak to v pracovnej zmluve dohodnutý druh práce umožňuje, boli aj
napriek absencii zákonnej definície tohto pojmu, zakotvené nové práva:
a) právo zamestnávateľa nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnancovi, a súčasne
b) právo zamestnanca na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak na strane zamestnávateľa nie
sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by výkon práce z domácnosti neumožňovali.
Práca z domácnosti sa tak z pôvodnej formy okrajového benefitu dostala do popredia záujmu
zamestnávateľov a zamestnancov v spoločnej snahe neprerušiť výkon práce a nedať dôvod na
skončenie pracovných pomerov z dôvodu skončenia činnosti zamestnávateľa. Vo veľkom počte
prípadov zamestnávatelia zistili, že mnohé pracovné úlohy je možné aj napriek doterajšiemu
presvedčeniu, vykonávať i dištančnou formou. Do budúcnosti je preto možné očakávať zvýšenie
počtu pracovných pozícií, ktoré budú obsahovať kombináciu pravidelného výkonu práce z domácnosti
a práce na pracovisku. Pandémia covid 19 tak prispela k digitalizácii pracovnoprávnych vzťahov
v miere, v akej sa to nikto nepredvídal.
Z pohľadu zamestnávateľa vyvstávajú pri práci z domácnosti najmä otázky ohľadom plnenia
povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a kontrolných oprávnení zamestnávateľa. Tieto úlohy v určitých smeroch môžu kolidovať s právom
zamestnanca na súkromie. Aktuálnou témou je napríklad kontrola polohy zamestnanca cez
lokalizačné služby mobilného telefónu, či kontrola výkonu práce cez sledovanie elektronickej aktivity
alebo komunikácie zamestnanca.
Z pohľadu zamestnanca sú dôležité najmä otázky pracovného času a aplikovateľnosti
prekážok v práci na strane zamestnanca počas práce z domácnosti. Na rozdiel od domáckej práce,
pri práci z domácnosti zamestnanec nemá autonómiu v určení, kedy bude vykonávať prácu pre
zamestnávateľa. Je preto potrebné, aby sa väčšina prekážok v práci na strane zamestnanca
aplikovala i na zamestnanca pracujúceho v režime práce z domácnosti. Režim práce z domácnosti
sa v praxi často spája i s pružným pracovným časom, aby zamestnanec mohol využiť čas strávený
mimo pravidelného pracoviska na zabezpečenie rovnováhy medzi osobnými, rodinnými a pracovnými
záujmami zamestnanca.
Ďalšou otázkou je ponechanie práce z domácnosti ako nároku zamestnanca resp. ponechanie
oprávnenia zamestnávateľa nariadiť zamestnancovi prácu z domácnosti aj po pandemickom období.
Toto oprávnenie podľa názoru autora nemá opodstatnenie v čase mimo mimoriadneho stavu alebo
výnimočného stavu. Rozpor takéhoto ustanovenia so spoločenskou funkciou výkonu závislej práce,
bez jeho opodstatnenia mimoriadnymi okolnosťami, je na prvý pohľad evidentná. Zamestnanci
pracujúci z domácnosti totiž môžu byť vystavení pocitom izolácie a vyčlenenia z pracovného
kolektívu. Možnosť zamestnávateľa poslať zamestnanca na výkon práce z domácnosti by mohla byť
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zamestnávateľom selektívne zneužitá. Ak 15 zamestnancov z kolektívu je na pracovisku a jeden
doma, v praxi sa môže objavovať tendencia neúmyselne izolovať tohto zamestnanca - emailový a
telefonický kontakt je menej osobný ako komunikácia na pracovisku, mnohé informácie sa k nemu
nedostanú, nie sú s ním konzultované, nezisťuje sa jeho názor, v prípade spoločných akcií sa na neho
jednoducho "zabúda".2
Komplexná alebo aspoň rámcová právna úprava práce z domácnosti je aj vzhľadom na
rôznorodú aplikačnú prax de lege ferenda potrebná. V súčasnosti je režim práce z domácnosti
prenechaný na dohodu zamestnávateľa a zamestnanca o zmene pracovnej zmluvy v časti miesta
výkonu práce a na interné predpisy zamestnávateľa.
3

ROZVRHOVANIE PRACOVNÉHO ČASU

Zamestnávatelia, najmä v sektore výroby automobilov, fungujú formou dodávok just-in-time.
Dodávatelia komponentov si často krát sami musia aktívne sledovať výrobný plán automobilky
a nastaviť svoje dodávky tak, aby výrobný proces automobilky, teda odberateľa, prebiehal bez
zastavenia. Jediným výrobným prostriedkom, ktorý takouto formou nie je možné organizovať, je
ľudská práca. Ideálna predstava zamestnávateľov je systém flexibilného rozvrhovania práce
hraničiaceho s permamentnou pracovnou pohotovosťou zamestnancov (tzv. on-call work). Na riziko
problematického vyváženia pracovného života a súkromného života (doby odpočinku) pri systéme oncall work upozorňuje i Medzinárodná organizácia práce.3 Dôvodom je vysoká variabilita rozvrhu
pracovných zmien a teda zásah do doby odpočinku a súkromného života zamestnancov.
Pandemické opatrenie, ktorým dočasne došlo ku skráteniu doby, v ktorej musí zamestnávateľ
vopred oznámiť rozvrhnutie pracovného času zamestnancovi, z jedného týždňa na 2 dni vopred, je
preto vítaným nástrojom pre flexibilnejšie organizovanie výrobných činností zamestnávateľa.
Očakávanie rovnomerného rozvrhnutia pracovného času je vo veľkom počte povolaní rovnako
nereálne, ako požiadavka zamestnávateľov na zavedenie systému on-call work. Súdny dvor EÚ sa
už viackrát zaoberal otázkou, kde je hranica medzi flexibilitou zamestnanca mimo pracovnú dobu
a výkonom práce. V rozsudku vo veci C-518/15 (Ville de Nivelles/Rudy Matzak) Súdny dvor EÚ
uvádza, že čas pracovnej pohotovosti, ktorý pracovník trávi doma s povinnosťou reagovať na výzvu
svojho zamestnávateľa do 8 minút, čo do značnej miery ovplyvňuje jeho možnosti venovať sa iným
činnostiam, sa má považovať za „pracovný čas“. Toto rozhodnutie dáva mantinely kreativite
zamestnávateľom pri hľadaní flexibilných riešení pracovného času.
Elektronická real time komunikácia je všeobecne uznávaným štandardom v súkromnom živote
zamestnancov. Vedie k rýchlejšiemu organizovaniu súkromného života a vedie i k očakávaniu
zamestnávateľa, že táto rýchlosť v plánovaní a organizovaní aktivít a času zamestnancov sa
odzrkadlí i v kratšej lehote na organizovanie pracovných činností zo strany zamestnávateľa.
Vyváženým riešením de lege ferenda by mohlo byť skrátenie doby rozvrhovania pracovného
času na 4 dni vopred. Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času chráni zamestnancov pred
svojvôľou alebo nečakaným nariadením výkonu práce samotný režim rovnomerného rozvrhnutia,
ktorý neumožňuje pri stanovovaní určeného pracovného času robiť podstatnejšie zásahy do doby
odpočinku zamestnancov. Pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, osobitne v režime
rozvrhovania pracovného času formou konta pracovného času, rátajú zamestnanci s väčšími výkyvmi
určeného pracovného času a teda sú inherentne viac flexibilní.
4

ZAVEDENIE TRVALÉHO SYSTÉMU KURZARBEIT

Vláda sa v súčasnosti venuje požiadavkám z praxe na zavedenie trvalého systému podpory
zamestnanosti v prípade výpadku objednávok – tzv. systému kurzarbeit. Ako už názov nasvedčuje,
ide o nemecký model, v ktorom sa na základe sociálno-poistného systému zabezpečuje podpora na
udržanie pracovných miest. Nemecké právo rozlišuje medzi pojmom kurzarbeit (skrátenie úväzku)
a kurzarbeitergeld (podpora ako dávka zo sociálneho poistenia).

ŠVEC, M., TOMAN, J. a kolektív. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár
Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2019, s.488
3
https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/WCMS_534825/lang--en/index.htm
2
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Pri kurzarbeit sa dočasne zníži pravidelný týždenný pracovný čas čiastočne alebo úplne až na
nulu, čím sa zodpovedajúco zníži nárok na odmenu zamestnanca. Takto vzniknuté zníženie odmeny
zamestnanca sa čiastočne dorovnáva dávkou kurzarbeitergeld poskytovanou Agentúrou pre prácu. 4
Predpokladom pre zavedenie kurzarbeit podľa nemeckého práva je individuálna dohoda so
zamestnancom v pracovnej zmluve alebo dohoda zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov.
Predpokladmi pre kurzarbeitergeld ako dávky sociálneho poistenia podľa nemeckého práva sú: (a)
podstatný výpadok práce spojený s výpadkom mzdy, (b) výpadok musí byť iba dočasný
a neodvrátiteľný, (c) aspoň tretina zamestnancov musí byť dotknutá výpadkom odmeny vo výške
aspoň 10 % a (e) výpadok práce musí byť nahlásený príslušnému orgánu bezodkladne. Predpoklady
pre kurzarbeitergeld boli počas výnimočnej situácie spojenej s pandémiou covid19 zmiernené, pre
účely zavedenia trvalého kurzarbeit a príslušnej dávky v Slovenskej republike je vhodné vychádzať
skôr zo štandardných inštrumentov v zahraničí. Výška dávky kurzarbeitergeld je 60 % čistej mzdy
(zvyšuje sa pri zamestnancoch s deťmi alebo v prípadoch určených v kolektívnej zmluve).
Jedným z diskutovaných modelov v Slovenskej republike je model 20/60/20 podľa pôvodného
návrhu Asociácie priemyselných zväzov. Ako naznačuje názov, 20 % z celkovej ceny práce by znášal
zamestnanec, ktorému by teda čistá mzda klesla o 20%, ďalších 20% z celkovej ceny práce by znášal
zamestnávateľ a zvyšných 60% štát.
Ďalšou možnou schémou je aktuálny návrh Asociácie priemyselných zväzov, podľa ktorého
sa zamestnancom na kurzarbeit poskytne náhrada mzdy vo výške 70% priemerného zárobku a štát
prispeje na sumou 70% z vyplatenej náhrady mzdy. Zamestnanci tak automaticky strácajú 30%
z priemerného zárobku za zachovanie svojho zamestnania, pretože zamestnávateľ nesmie skončiť
pracovný pomer z dôvodov na strane zamestnávateľa po dobu 2 mesiacov po poskytnutí dávky od
štátu.
Systém kurzarbeit musí byť nastavený tak, aby nemohol byť vykladaný ako štátna pomoc
zamestnávateľovi. Musí teda byť nastavený ako dávka adresovaná zamestnancovi a nie
zamestnávateľovi. Zamestnávateľ iba zabezpečí vyplatenie tejto dávky zamestnancom. Financovanie
systému podpory pri kurzarbeit je potrebné riešiť z fondu poistenia v nezamestnanosti, ktorý je
dlhodobo prebytkový. Snahy o zavedenie nového samostatného odvodu, hoci aj spojené so znížením
poistného v nezamestnanosti, sú podľa názoru autora neodôvodnené. Zavedenie ďalšieho odvodu by
navyše predstavovalo aj konanie v rozpore s koncepciou UNITAS, cieľom ktorej je snaha o
zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov do jedného miesta.
Poistenie v nezamestnanosti je podľa § 2 písm. e) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov definované ako poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti
zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.
Svojou povahou je nová dávka počas kurzarbeit zameraná na zabránenie zvyšovania miery
nezamestnanosti v Slovenskej republike a teda je potrebné ju chápať ako investíciu do zníženia
budúcich dávok z poistenia v nezamestnanosti. Ide teda o ekonomicky prepojené veličiny a mali by
byť financované z jedného systému.
Aký systém zvolí zákonodarca bude závisieť od ďalších tripartitných rokovaní. Súčasný
dočasný model, pri ktorom zamestnancovi prináleží náhrada mzdy vo výške 80% je možno hodnotiť
z pohľadu ochrannej funkcie pracovného práva ako spravodlivý. Aktuálne dočasné podporné schémy
sú však len vo veľmi obmedzenej miere aplikovateľné v štandardných podmienkach, keď sa skončí
mimoriadna situácia. Trvalý model kurzarbeit je preto potrebným nástrojom udržania zamestnanosti
do budúcnosti.
5

ZÁVER

Každá kríza je vo svojej podstate príležitosť na zmenu k lepšiemu. Zákonodarca má v súčasnosti
príležitosť zmeniť právnu úpravu viacerých inštitútov pracovného práva a je len na ňom, či túto
príležitosť využije. Autor poukázal na niektoré praktické aspekty a dáva odporúčania na zmeny de
lege ferenda, ktoré pomôžu využiť pozitívny potenciál predmetnej krízovej situácie smerom do
budúcnosti.

4

Geulen, F., Vogt, V.: Kurzarbeit in der Corona Krise. ArbRAktuell 8/2020, 181 (beckonline.beck.de)
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ÚLOHA ŠTÁTU A JEHO ORGÁNOV V PRACOVNOPRÁVNYCH
VZŤAHOCH
Michal Bučko
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: Význam práva na prácu spočíva najmä v tom, že je právnou zárukou pre uspokojenie
potrieb občanov tým, že kladie určité požiadavky na štát ako povinný subjekt. Obsah práva na právo
na prácu sa prejavuje najmä v rámci jeho realizácie počas trvania pracovného pomeru či iného
pracovnoprávneho vzťahu.
Abstract: Right to work places certain requirements to state as a compulsory subject. Content of
right to work is mostly reflected within duration of employment relationship or other similar relatioship.
Kľúčové slová: pracovné právo, právo na prácu, sociálne práva
Key words: labor law, right to work, constitutional law
Úvod
Pre väčšinu práceschopného obyvateľstva je pracovné právo a pracovnoprávne vzťahy
nevyhnutná súčasť každodenného života. S pracovným právom spájajú nielen svoje existenčné
podmienky, ale prostredníctvom jeho právnych nástrojov predstavuje pre nich významný prostriedok
rozvoja osobnosti.
Za pracovnoprávny vzťah sa považuje právny vzťah v oblasti spoločenskej práce bez ohľadu na
to, na základe akých noriem vzniká, mení sa a zaniká.1 Z ustanovenia Zákonníka práce vyplýva, že
pracovnoprávne vzťahy vznikajú medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Ak Zákonník práce
neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Zákonník práce upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy a predmetom týchto vzťahov je vtedy
závislá práca. Definícia závislej práce v § 1 ods. 2 Zákonníka práce upravuje len znaky závislej práce
a podmienky jej výkonu upravujú jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce. Podľa článku 2 ods. 3
Ústavy Slovenskej republiky „ každý môže konať , čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno
nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá“. Aj preto je možné v pracovnoprávnych vzťahoch upraviť
výhodnejšie podmienky zamestnania zamestnanca, ako to ustanovuje Zákonník práce alebo iný
pracovnoprávny predpis.
Do predmetu úpravy pracovnoprávnych vzťahov, okrem individuálnych a kolektívnych
pracovnoprávnych vzťahov súvisiacich s výkonom závislej práce, kde možné zaradiť, resp.
subsumovať aj právne vzťahy vznikajúce pri uplatňovaní zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti, na báze ktorého fyzická osoba môže napĺňať svoje ústavné právo na prácu. Pojem
individuálny pracovnoprávny vzťah nie je ani Zákonníkom práce ani iným pracovnoprávnym
predpisom definovaný. V zmysle pracovnoprávnej teórie je chápaný ako právny vzťah medzi
zamestnancom a zamestnávateľom ako individuálnymi účastníkmi pracovnoprávneho vzťahu.
Pracovnoprávne vzťahy majú dobrovoľný a vôľový charakter. Napriek tomu na rozdiel od
občianskoprávnych vzťahov ich necharakterizuje rovnosť účastníkov a nie je pre ne typická ani
podriadenosť, ktorá je vlastná administratívnym vzťahom. Pracovnoprávne vzťahy predstavujú
špecifickú symbiózu prvkov občianskoprávnej a administratívnej právnej regulácie. Účastníci majú
rovné postavenie len pokiaľ ide o založenie pracovného pomeru. Po jeho založení sa uplatňuje princíp
subordinácie. Princíp subordinácie alebo princíp nadradenosti je typickým pre oblasť verejného práva.
Vzťah nadradenosti a podradenosti vyplýva zo samotnej definície závislej práce obsiahnutej v
ustanovení § 1 ods. 2 Zákonníka práce. 2
BARANCOVÁ, H., Pracovné právo v zjednotenej Európe. 1. Vyd. Žilina: Poradca podnikateľa,
2004, s. 150
2 THURZOVÁ, M., Základy pracovného práva. 1. vyd. Bratislava: Občianske združenie Sociálna
práca, 2004,
s. 26
1
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Obsahom pracovnoprávneho vzťahu sú subjektívne práva a právne povinnosti, ktoré sú vo
vzájomnom vzťahu. Subjektívnemu právu zamestnanca na mzdu za vykonanú prácu zodpovedá
povinnosť zo strany zamestnávateľa vyplatiť mzdu za vykonanú prácu. Vzájomnosť subjektívnych
práv a právnych povinností je typická aj pre právne vzťahy súkromného práva. Osobitosť môže
spočívať v tom, že v rámci pracovnoprávnych vzťahov dochádza k realizácii viacerých subjektívnych
sociálnych práv.
V pracovnoprávnom vzťahu patrí k nevyhnutným prvkom jeho subjekt. Pod subjektom
pracovnoprávnych vzťahov rozumieme tie subjekty, ktoré podľa noriem pracovného práva môžu byť
nositeľom práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch. Subjekt pracovného práva je teda fyzická
alebo právnická osoba, ktorá má právnu subjektivitu a môže byť účastníkom pracovno-právneho
vzťahu, čiže konkrétneho pracovného pomeru alebo kolektívneho pracovnoprávneho vzťahu. 3
V pracovnoprávnych vzťahoch rozoznávame tieto typy subjektov, a to zamestnávateľ – právnická
alebo fyzická osoba, organizácie zamestnávateľov - subjekt v kolektívnych pracovnoprávnych
vzťahoch, zamestnanec – len fyzická osoba, orgány odborových organizácií – subjekty niektorých
pracovnoprávnych vzťahov, odborové zväzy - subjekt kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štát
prostredníctvom orgánov štátnej správy – ide najmä o oblasť zabezpečovania realizácie práva na
prácu, kontrolu nad dodržiavaním predpisov o bezpečnosti zdravia pri práci. 4
V systéme sociálnych práv včlenených do základných zásad pracovného práva má právo na prácu
najvýznamnejšie postavenie, keďže najviac determinuje faktické i právne postavenie občana v
spoločnosti. Právo na prácu zakotvuje Ústava ako aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, ktorý ustanovuje, že občania majú právo na prácu a na slobodnú voľbu
zamestnania bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie, ako aj právo na ochranu proti
nezamestnanosti. Pracovné právo konkretizuje a garantuje ústavné právo na prácu najmä tým, že
upravuje sprostredkovanie zamestnania, vznik pracovného pomeru, jeho trvanie, ochranu pred
jednostranným rozviazaním pracovného pomeru a podobne. V súvislosti s procesom politických a
ekonomických zmien v našej spoločnosti je problém reálnosti práva na prácu osobitne aktuálny.
Efektívna zamestnanosť v nových ekonomických podmienkach predstavuje takú záruku práva na
prácu, o ktorú musí občan sám bojovať, a preto sa predpoklad vysoký stupeň jeho aktivity. Túto
špecifickú aj dynamickú stránku práva na prácu vyjadruje i zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý právo na zamestnanie vymedzuje ako
právo občana, ktorý chce a môže pracovať a o prácu sa skutočne uchádza. Zabezpečenie práva na
prácu v nových ekonomických podmienkach preto ani nemôže spočívať len v zachovávaní
existujúcich pracovných pomerov a v ich ochrane. Pri takomto chápaní práva na prácu by totiž nebolo
možné uskutočniť nevyhnutné štrukturálne zmeny. Právo na prácu chápeme ako právo zamestnanie
získať a súčasne si ho aj udržať. Právo na prácu kladie určité požiadavky na spoločnosť, zastúpenú
štátom. Štát ako povinný subjekt je nielen garantom individuálnej slobody, ale súčasne zabezpečuje
rozvoj hospodárskeho systému orientovaného na uspokojovanie individuálnych potrieb občanov.
Právo na prácu zaväzuje štát na uskutočňovanie aktívnej politiky zamestnanosti, prostredníctvom
ktorej vytvára základné predpoklady hospodárskej bezpečnosti svojich občanov. Štát sa musí usilovať
o plnú zamestnanosť, preto že realizácia práva na prácu nie je len prostredníctvom obživy, ale aj
prostriedkom rozvoj osobnosti a celého hospodárskeho systému štátu. Z tohto dôvodu právo na prácu
aj po zmene ekonomických a politických pomerov zostáva v komplexe sociálnych práv jedným z
najdôležitejších práv.
Štát ako povinný subjekt sa nemôže zbaviť svojej zodpovednosti pri zabezpečovaní základných
predpokladov realizácie práva na prácu. Ak svoju povinnosť nemôže plniť vo vzťahu ku všetkým
občanom, je povinný ju plniť náhradným spôsobom, podporou v nezamestnanosti, aby tak zabezpečil
dôstojný život svojich obyvateľov. Preto právna teória právo na prácu často označuje ako tzv.
alternatívne právo. Spoločnosť zastúpená štátom má vytvárať podmienky pre zamestnanosť občanov
alebo poskytnúť hmotné zabezpečenie v prípadoch, ak im štát nie je spôsobilý zabezpečiť alebo
sprostredkovať zamestnanie. Štáty, ktoré pristúpili k Dohode o nútenej alebo povinnej práci, sa
zaviazali realizovať zásadu zákazu nútenej práce, teda takej, ktorá sa na ktorúkoľvek osobu vymáha
pod hrozbou akéhokoľvek trestu a ku ktorej sa osoba neponúkla dobrovoľne. Samotná zmluva tak
vymedzuje, čo sa do použitia výrazu „nútená alebo povinná práca“ nezahrňuje. Zásada zákazu
3
4

TKÁČ, V., Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady. 1.vyd. Košice: PressPrint, 2004, s. 213
BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.., Pracovné právo. 1. vyd. Bratislava: SPRINT, 2006, s. 206
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nútenej práce sa prejavuje tiež v Listine základných práv a slobôd. Zákazom nútenej práce teda
chápeme zákaz takej práce, ktorá je vymáhaná na osobe proti jej vôli a ktorá výkon práce neprijala
dobrovoľne. Zásada slobody práce je zároveň vyjadrením zásady autonómie vôle. Podľa Barancovej
aj napriek tomu, že právo na slobodnú voľbu povolania má právno-dogmatickú štruktúru základnej
slobody, Ústava Slovenskej republiky ju zaradzuje do systému hospodárskych a sociálnych práv.
Sú to práva, ktoré bezprostredne súvisia so sociálnou funkciou štátu, tým máme na mysli sociálne
a hospodárske práva, ktoré napomáhajú duchovnému a materiálnemu rozvoju jednotlivca, čím
vlastne podmieňujú jeho fyzickú existenciu, napríklad právo na ochranu zdravia, právo na primerané
hmotné zabezpečenie, právo na pomoc v hmotnej núdzi. Realizácia väčšiny týchto práv má potrebu
určitého pozitívneho plnenia zo strany štátu. Na druhej strane má realizácia niektorých z tejto skupiny
práv slúžiť ako prostriedok smerujúci k rozvoju ľudskej aktivity.
Distribučným a vyrovnávacím princípom v rámci úpravy hospodárskych a sociálnych práv je miera
nevyhnutnosti existencie spoločnosti. Sociálne práva tvoria jeden z hlavných a rozhodujúcich
predpokladov pre budovanie právneho štátu a formovanie demokratickej spoločnosti. Sociálna oblasť
vždy dynamicky reaguje na hospodárske pomery v krajine a preto sociálne zákonodárstvo častými
zmenami prispôsobuje reálne naplnenie ústavných sociálnych práv, napríklad stanovenie podmienok
hmotnej núdze, zmena výšky životného minima, minimálnej mzdy.
Právo na slobodný výber povolania je realizované počas administratívno-právnych vzťahov,
pričom je nutné podotknúť, že slobodu vo výkone povolania mnohokrát obmedzujú konkurečné
doložky v pracovných zmluvách. Pracovný pomer môže vzniknúť iba na základe dohody medzi
zamestnávateľom a zamestnancom, iba tieto dva subjekty sa môžu rozhodnúť, či vstúpia alebo
nevstúpia do pracovnoprávneho vzťahu. Práve vďaka vzájomnej dohode týchto dvoch strán nemôže
dôjsť k nútenej práci v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Situácia je ale trochu zložitejšia v prípade
tzv. preradenia na inú prácu. Zamestnávateľ môže tento právny úkon uskutočniť len v stanovených
prípadoch, a teda môže tak urobiť proti vôli pracovníka (bez jeho súhlasu) mu jednostranne prikázať
určitú prácu. Zabezpečovanie práva na prácu zo strany štátu je najmä v pluralitnom politickom
systéme jedným z hlavných kritérií posudzovania činnosti politických subjektov. Aj keď sa štát tejto
povinnosti zbaviť nemôže, proces realizácie práva na prácu má usmerňovať tak, aby vytváral širší
priestor pre ďalší progresívny ekonomický rozvoj. Realizácia práva na prácu v podstatnej miere závisí
aj od oprávneného subjektu - od občana. Na rozdiel od iných práv, právo na prácu predpokladá
relatívne vysoký stupeň aktivity oprávneného subjektu. Obsah práva na prácu sa najvýraznejšie
prejavuje v štádiu jeho realizácie, v priebehu trvania pracovného pomeru alebo iného
pracovnoprávneho vzťahu. V priamej nadväznosti na obsah pracovnej zmluvy zamestnávateľ
zabezpečuje zamestnancom právo na prácu dohodnutého druhu, na dohodnutom mieste a v
predpokladanom čase. Realizáciu práva na prácu v priebehu trvania pracovného pomeru je právne
zabezpečená aj tým, že zamestnávateľ nemôže jednostranne rozviazať pracovný pomer, ak mu to
neumožňuje v zákone vedený dôvod. Podľa Ústavy Slovenskej republiky má každý okrem práva na
slobodnú voľbu povolania aj právo podnikať. Právo podnikať je dôležitým prvkom národného
hospodárstva a podieľa sa na rozvoji podnikania, taktiež sa zabezpečuje ním verejný záujem
a priznáva sa osobám ako právny prostriedok rozvíjania trhovej ekonomiky.
S cieľom zmierniť ekonomické dopady na platiteľov poistného počas krízovej situácie spôsobenej
ochorením COVID-19 bola prijatá novela zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zaviedol odklad
splatnosti poistného na sociálne poistenie, vrátane povinných príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie. Zamestnávateľov a povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO),
ktorým v dôsledku krízovej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej
zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Zamestnávateľov sa to týka len tej časti poistného, ktoré platí
zamestnávateľ. Poistného, ktoré zamestnancovi zráža zamestnávateľ a má povinnosť ho zaňho aj
odviesť, sa odklad platenia poistného netýka. Zamestnávateľ toto „zamestnanecké“ poistné odvádza
v pôvodnom termíne splatnosti, čiže vo výplatnom termíne tak ako doteraz. Nová predĺžená splatnosť
poistného sa týka poistného za marec 2020. Toto poistné, ktoré by inak bolo splatné v apríli 2020,
bude splatné do 31. júla 2020. Vláda môže svojím nariadením určiť aj ďalšie obdobia, na ktoré sa
nebude vzťahovať pôvodná splatnosť poistného podľa § 143 zákona o sociálnom poistení, t.j. odložiť
splatnosť aj ďalších období. Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO nezaplatia poistné za
toto ďalšie obdobie ani v termíne splatnosti určenom nariadením vlády, Sociálna poisťovňa im môže
povoliť jeho splátky, a to bez úroku.
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Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne splatnosti
včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše.
Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa však naďalej platia
pôvodné termíny a lehoty. Spôsob, ako sa určí pokles čistého obratu a príjmov z podnikania,
ustanovila vláda SR nariadením, ktoré schválila 9. apríla 2020. Zamestnávateľ alebo SZČO si
vypočíta pokles tržieb v závislosti od toho, ktorá situácia sa na neho vzťahuje. Pokles tržieb o viac
ako 40% oznámi Sociálnej poisťovni. V prípade subjektu, ktorý účtuje v sústave podvojného
účtovníctva sa pod pojmom tržby rozumie suma výnosov. V prípade subjektu, ktorý neúčtuje v sústave
podvojného účtovníctva (účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu,
k príjmom si uplatňuje paušálne výdavky) sa pod pojmom tržby rozumie suma skutočných príjmov
prijatých na účet alebo do pokladne.
Aktuálnym mesiacom je kalendárny mesiac, za ktorý sa zisťuje pokles tržieb odvádzateľa a za ktorý
sa odvádza poistné.
Ak zamestnávateľ alebo SZČO vykonávajú činnosť v aktuálnom mesiaci roku 2020 a vykonávali
ju aj v rovnakom mesiaci v roku 2019, pokles tržieb sa bude posudzovať tak, že výška tržieb
v aktuálnom mesiaci roku 2020 sa porovná s výškou tržieb za rovnaký mesiac roku 2019, alebo výška
tržieb v aktuálnom mesiaci roku 2020 sa porovná s výškou tržieb vypočítanou ako mesačný priemer
za rok 2019 (priemer = tržby za rok 2019:12), ale to za predpokladu, že činnosť vykonávali po celý
rok 2019.
Uvedené znamená, že zamestnávateľ, resp. SZČO pri zisťovaní poklesu tržieb porovnáva tržbu
aktuálneho mesiaca roku 2020 s tržbou rovnakého mesiaca roku 2019 a následne vypočíta percento
poklesu, ktorí podnikali celý predchádzajúci rok 2019, si môžu zvoliť metódu určenia poklesu tržieb.
Pri zisťovaní poklesu tržieb napr. za marec 2020, môžu zamestnávateľ, resp. SZČO porovnávať
s tržbami za marec 2019 alebo s mesačným priemerom tržieb za rok 2019. Predpokladá sa, že
možnosť porovnávať tržby za aktuálny mesiac s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 bude
vhodná pre zamestnávateľa, resp. SZČO, ktorí mali v jednotlivých mesiacoch roka 2019
nerovnomerné (kolísavé) príjmy, napríklad z dôvodu sezónnosti alebo mali tzv. silné a slabé mesiace,
resp. tržby mali nepravidelne len v niektorých mesiacoch.
V prípade, ak bude poistné riadne zaplatené do odloženého termínu splatnosti, nebude mať odklad
splatnosti žiadny vplyv na nárok na nemocenské alebo dôchodkové dávky.
V prípade, ak poistné nebude zaplatené do odloženého termínu splatnosti, môže to mať priamy
vplyv na vznik nároku na nemocenské a dôchodkové dávky a výšku dôchodkových dávok SZČO a na
vznik nároku na dôchodkové dávky a ich výšku u zamestnancov zamestnávateľov podľa § 7 ods. 2
a zamestnancov, ktorí sú štatutárnym orgánom zamestnávateľa a majú najmenej 50 % účasť
na majetku zamestnávateľa alebo ktorí sú členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a majú
najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa. zamestnávateľovi sa odkladá povinnosť
zaplatiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho prácu
zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej
alebo štvrtej kategórie, alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom, alebo hudobným umelcom
hrajúcim na dychový nástroj, tzv. riziková práca, za mesiac marec 2020 najneskôr do 31. júla 2020.
Táto výnimka sa týka zamestnávateľov, ktorí vykazujú v dôsledku krízovej situácie pokles čistého
obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.
Z dôvodu šírenia koronavírusu sú viaceré prevádzky zatvorené. Podnikatelia vykazujú vysoké
straty a žiadne tržby. Často nemajú prostriedky ani na mzdy svojich zamestnancov. Jedna z noviel
zákona o sociálnom poistení preto priniesla aj zmeny v zákone o službách zamestnanosti.
Zákon o službách zamestnanosti vo svojich ustanoveniach upravuje tzv. aktívne opatrenia na trhu
práce. Ide o rôzne programy a projekty, ktoré pomáhajú podporovať zamestnanosť prostredníctvom
finančných príspevkov, vzdelávacích aktivít či iných činností realizovaných pod záštitou rezortu práce.
Po novom sa za aktívne opatrenia na trhu práce považujú aj projekty na podporu udržania pracovných
miest a prevádzok podnikateľov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu a na odstránenie ich následkov.
ZÁVER
Postupy, rozhodnutia a opatrenia spojené s pandémiou COVID-19 boli prijímané od jej prepuknutia
na dennom poriadku. Podľa môjho subjektívneho právneho názoru, niektoré nariadenia a legislatívne
akty sa dostali na hranu ústavnosti s nie malou náchylnosťou prepadnúť do čiernej diery rozporov
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s ústavou. Dokonca štátna karanténa vlastných občanov sa považuje za porušenie zákonov
a základných práv. Každý občan, právnická osoba má právo na súdnu a inú právnu ochranu a z tohto
dôvodu je pravdepodobné, že napísané žaloby a sťažnosti, ktoré sa opierajú o spektrum
porušovaných práv a oprávnených záujmov chránených ústavou, medzinárodnými zmluvami,
zákonmi Slovenskej republiky pohltia naše aj tak preťažené súdy.
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NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ V INTENCIÁCH LEGISLATÍVNYCH ZMIEN
Veronika Bačíková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: Substitute alimony is an institute trough which provides the alimony for the dependent child
who is entitled to a substitute alimony. The Family Act regulates the issue of substitute alimony only
marginally and refers to a special regulation. This is the Law on Substitute Alimony, which has
undergone several legislative changes effective since January 2020, especially in the question of the
provision and recovery of alimony. This article deals with individual changes compared to the previous
legislation.
Abstrakt: Náhradné výživné je inštitút, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje výživa
nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má na náhradné výživné nárok. Zákon o rodine problematiku
náhradného výživného upravuje len okrajovo a odkazuje na osobitný predpis. Týmto predpisom je
zákon o náhradnom výživnom, ktorý prešiel niekoľkými legislatívnymi zmenami účinnými od januára
2020, a to najmä v otázke poskytovania a vymáhania náhradného výživného. Príspevok je zameraný
na jednotlivé zmeny v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou.
Key words: substitute alimony, dependent child, income, execution proceedings.
Kľúčové slová: náhradné výživné, nezaopatrené dieťa, príjem, exekučné konanie.
ÚVOD
Začiatkom roka 2020 nadobudli účinnosť novely viacerých zákonov, ktoré priniesli zmeny
najmä v sociálnej oblasti. Tieto zmeny sa týkajú napríklad zvýšenia súm rodičovského príspevku,
prídavku na dieťa či príplatku k prídavku na dieťa, príspevku na starostlivosť o dieťa a v neposlednom
rade problematiky náhradného výživného. Jedným z týchto zákonov je od 1. januára 2020 účinný
zákon č. 420/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a
o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Iste sa mnohí z Vás pri čítaní týchto úvodných slov pýtajú, čo majú uvedené zmeny, konkrétne
zmeny v oblasti náhradného výživného, spoločné s oblasťou súkromného práva. Problematika
sociálnych dávok síce predstavuje oblasť verejného práva, no so súkromným právom je napriek tomu
úzko spätá. Inštitút výživného ako taký je upravený zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“), ktorý veľmi
stručne upravuje aj náhradné výživné, a to odkazujúc na zákon č. 201/2008 o náhradnom výživnom
a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. (ďalej len „zákon o náhradnom
výživnom“). Náhradné výživné poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“ alebo
„úrad práce“) ako dávku, ktorou sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa, voči
ktorému si povinný subjekt neplní dobrovoľne svoju vyživovaciu povinnosť. Súkromnoprávna
povinnosť sa tak prenáša na verejné rozpočty. Samozrejme, na poskytnutie náhradného výživného
musia byť splnené aj ďalšie podmienky a predpoklady ustanovené právnymi predpismi, ktoré si
v nasledujúcom príspevku bližšie priblížime. V rámci týchto podmienok došlo od januára 2020 k istým
zmenám súvisiacim s náhradným výživným, ktoré sa okrem zákona o náhradnom výživnom prejavili
aj v sprísnení skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy.
1
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Na základe načrtnutej problematiky môžeme pozorovať, že inštitút náhradného výživného sa
prelína viacerými odvetviami práva. Interdisciplinarita je teda bezpochyby prítomná a predmetnú
oblasť tak nie je možné vnímať striktne ako verejnoprávnu.
Hlavným cieľom zmien, ktoré sa dotkli poskytovania náhradného výživného, je zabezpečiť
finančnú podporu rodín s deťmi v prípadoch, kedy si povinný rodič neplní svoju vyživovaciu povinnosť
uloženú mu právoplatným rozhodnutím súdu – či už ju neplní vôbec, v plnej výške, v lehote
alebo spôsobom určeným týmto rozhodnutím. Ďalšie, čiastkové ciele súvisia s konkrétnymi zmenami,
ktoré sú tiež načrtnuté v nasledujúceho texte.
NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ
Problematiku náhradného výživného zákon o rodine bližšie neupravuje, iba v § 80 odkazuje
na úpravu osobitného predpisu, ktorým je zákon o náhradnom výživnom. Tento zákon upravuje
podmienky, kedy má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné, poskytovanie náhradného
výživného, jeho výšku, vyplácanie a ďalšie súvisiace otázky.
Prostredníctvom náhradného výživného poskytuje štát v podobe dávok finančnú podporu
nezaopatrenému dieťaťu ako oprávnenej osobe, ktorou sa má zabezpečiť jeho výživa. Odpoveď na
otázku, koho možno považovať za nezaopatrené dieťa, však zákon o náhradnom výživnom
neposkytuje. Odkazuje na zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“), podľa ktorého sa za
nezaopatrené dieťa považuje „dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do
dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne
pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz“.1 Za
nezaopatrené dieťa sa považuje aj dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, dieťa,
ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo dieťa, ktoré je
neschopné sústavne sa pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.2
2

Podmienky a zmeny v podmienkach nároku na náhradné výživné a v jeho poskytovaní
Na poskytnutie náhradného výživného musia byť okrem splnenia charakteristiky
nezaopatreného dieťaťa splnené zároveň aj podmienky vyžadované zákonom o náhradnom
výživnom.
Na náhradné výživné má nezaopatrené dieťa ako oprávnená osoba nárok podľa § 2 ods. 1
písm. a) zákona o náhradnom výživnom v prípade, ak povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba,
ktorej bola právoplatným súdnym rozhodnutím uložená povinnosť platiť výživné), túto povinnosť
neplní (v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným právoplatným súdnym rozhodnutím alebo
schválenou dohodou), a to najmenej dva po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej
splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na
vykonanie exekúcie exekútorovi a povinná osoba výživné nezačala platiť. Náhradné výživné vypláca
úrad práce príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby. Konanie o náhradnom
výživnom sa spravuje všeobecnými predpismi o správnom konaní. Začína sa na základe písomnej
žiadosti oprávnenej osoby (napr. žiadateľ, rodič oprávnenej osoby, iná fyzická osoba) s potrebnými
prílohami.3 Jednou z príloh žiadosti o náhradné výživné je práve potvrdenie exekútora, že exekučné
konanie trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie. Na tomto mieste
vidíme prvú zmenu, ku ktorej došlo od roku 2020, a tou je zmena v rámci exekučného konania na
vymoženie pohľadávky na výživnom. Lehota na vymoženie pohľadávky bola skrátená z troch
mesiacov na dva mesiace od podania návrhu na vykonanie exekúcie. Ak sa teda oprávnená osoba
chce domáhať náhradného výživného, poskytovaného za neplatené výživné, musí sa neplateného
výživného domáhať prostredníctvom súdneho exekútora najmenej dva mesiace pred podaním
žiadosti o náhradné výživné. Takýmto spôsobom sa má podľa údajov z dôvodovej správy4 zabezpečiť
2.1

§ 3 ods. 1 zákona o prídavku na dieťa.
§ 3 ods. 2 zákona o prídavku na dieťa.
3 § 11 zákona o náhradnom výživnom.
4 Dôvodová správa k zákonu č. 420/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o
náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
1

2
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skoršie poskytnutie náhradného výživného a riešenie aktuálnej potreby finančných prostriedkov pre
nezaopatrené dieťa.
Podmienka trvania exekučného konania v prípade, že sa povinná osoba zdržiava v cudzine,
sa považuje za splnenú, ak sa žiadateľ preukáže potvrdením Centra pre medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mládeže (ďalej len „centrum“) ako prijímajúceho a odosielajúceho orgánu v oblasti
vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov o tom, že návrh na uznanie alebo výkon
rozhodnutia vo veci vymáhania výživného bol postúpený prijímajúcemu orgánu v cudzine a od
postúpenia návrhu do cudziny uplynuli najmenej dva mesiace alebo vymáhanie výživného z cudziny
nie je možné.
Ďalšou podmienkou na priznanie nároku na náhradné výživné podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b)
zákona o náhradnom výživnom je, že oprávnená osoba má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na
území Slovenskej republiky alebo sa zdržiava na území Slovenskej republiky ak ide o osobu, ktorej
bola poskytnutá doplnková ochrana. Zároveň musí byť kumulatívne splnená podmienka týkajúca sa
priemerného mesačného príjmu. Pre účely poskytovania náhradného výživného sa teda posudzuje
príjem. Konkrétne, nárok na náhradné výživné vzniká v prípade, ak priemerný mesačný príjem
spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti
o náhradné výživné nepresiahol zákonom stanovenú hranicu vyjadrenú násobkom životného minima
konkrétnej domácnosti.5 Posudzovanie príjmu bližšie upravuje § 3 zákona o náhradnom výživnom.
Tento príjem sa na účely nároku na náhradné výživné posudzuje spoločne ako príjem:
a) oprávnenej osoby a príjem, ktorý na túto oprávnenú osobu poberá iná fyzická osoba, ak
oprávnená osoba žije v domácnosti samostatne alebo s inou fyzickou osobou,
b) manžela, manželky a nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,
c) rodičov a nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,
d) manželov alebo rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická
osoba, a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti.
Do úhrnu uvedených príjmov sa ale nezahŕňa príjem povinnej osoby.
Pri posudzovaní príjmu môžeme identifikovať ďalšiu zmenu, ktorá sa od januára 2020
v zákone o náhradnom výživnom prejavila, a to posun hranice priemerného mesačného príjmu za
posledných šesť mesiacov, ktorá bola zvýšená (z pôvodne 2,2 násobku) na 3,3 násobok sumy
životného minima,6 čo predstavuje v súčasnosti sumu 1 010,33 eur. Táto suma sa už približuje
priemernej mesačnej mzde národného hospodárstva. Podľa údajov z dôvodovej správy k predmetnej
novele, poberateľom náhradného výživného je v 60-70 % prípadov osamelý rodič, kde je predpoklad
len jedného príjmu. Domnievam sa, že práve tento údaj mohol byť motívom k iniciovaniu zvýšenia
hranice priemerného mesačného zárobku.
Na doplnenie uvádzam príklad s konkrétnymi sumami: rodičovi s jedným dieťaťom sa
doterajšia hranica príjmu 673,55 eur zvýšila od januára 2020 na 1 010,33 eur; pri rodičovi s dvoma
deťmi predstavuje táto hranica namiesto pôvodných 884,66 eur od januára 2020 už 1 327 eur. 7 Ako
môžeme vidieť, rozdiel v sumách je značný – náhradné výživné sa tak zvýšením príjmovej hranice
stáva dostupnejším pre viac subjektov.
Jednou z podmienok nároku na náhradné výživné je tiež - v prípade dieťaťa povinného plniť
povinnú školskú dochádzku - jej riadne plnenie. Pokiaľ riaditeľ školy nevydá písomné oznámenie,
z ktorého vyplýva, že zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa
ako oprávnenej osoby, považuje sa táto podmienka za splnenú.8

niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
5
POLAČEKOVÁ, I.: Štátne sociálne dávky od 1. januára 2020. Dostupné na:
https://www.epi.sk/odborny-clanok/statne-socialne-davky-od-1-januara-2020.htm.
6 § 2 ods. 2 písm. b) zákona o náhradnom výživnom.
7
POLAČEKOVÁ, I.: Štátne sociálne dávky od 1. januára 2020. Dostupné na:
https://www.epi.sk/odborny-clanok/statne-socialne-davky-od-1-januara-2020.htm.
8 § 2 ods. 3 zákona o náhradnom výživnom.
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Náhradné výživné sa poskytuje vo výške výživného, ktoré bolo určené právoplatným
rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou. Táto výška je však obmedzená zákonom
stanoveným násobkom sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Do 1. januára 2020 bola táto
výška stanovená ako 1,2 násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. V rámci novely
zákona o náhradnom výživnom došlo aj v tomto smere k významnej zmene, nakoľko maximálna
suma náhradného výživného sa z pôvodného 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené
dieťa zvýšila až na 3,7 násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.9 Maximálna suma
náhradného výživného tak v absolútnom vyjadrení predstavuje (na rozdiel od pôvodných 115,15 eur)
sumu 355,05 eur.10 Zvýšením hranice maximálnej sumy výživného sa má vo väčšine prípadov
zabezpečiť poskytovanie náhradného výživného pre nezaopatrené dieťa v plnej výške súdom
určeného náhradného výživného, resp. vyššia suma na výživu a výchovu dieťaťa.
V prípade, že si povinná osoba vyživovaciu povinnosť neplní v plnej výške, náhradné výživné
sa poskytuje vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu
alebo súdom schválenou dohodou, najviac však vo výške 3,7 násobku sumy životného minima pre
nezaopatrené dieťa a výškou výživného, ktoré povinná osoba zaplatila.11 Aj pre takéto situácie došlo
k zvýšeniu z pôvodného 1,2 násobku sumy životného minima na 3,7 násobok sumy životného minima
pre nezaopatrené dieťa.
V ostatných prípadoch (ide o prípady, kedy nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na
sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo ak suma uvedených druhov dôchodku
nedosahuje sumu minimálneho výživného podľa zákona o rodine) je náhradné výživné vyplácané vo
výške minimálneho výživného. Sumu minimálneho výživného upravuje § 62 ods. 3 zákona o rodine,
pričom jeho výška predstavuje 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa, čo
v súčasnosti znamená 28,79 eur.12 Pokiaľ výška náhradného výživného nepresahuje 0,66 eura
mesačne, náhradné výživné sa nevypláca vôbec. Náhradné výživné je v týchto prípadoch vyplácané
mesačne pozadu, na rozdiel od náhradného výživného poskytovaného v prípadoch, kedy si povinná
osoba neplní svoju vyživovaciu povinnosť určenú súdom – vtedy sa náhradné výživné vypláca
preddavkovo.
Ďalšie zmeny v oblasti náhradného výživného
Jedna zo zmien sa dotkla aj problematiky vrátenia náhradného výživného v prípade, že
výživné bolo vymožené prostredníctvom súdneho exekútora. Do účinnosti novely platilo, že vrátenie
preddavkovo poskytnutého náhradného výživného bolo povinnosťou oprávnenej osoby. Od januára
2020 platí, že vrátenie preddavkovo poskytnutého náhradného výživného vykoná z vymoženej sumy
výživného priamo exekútor. Uvedená zmena sa prejavila v § 10a ods. 1 zákona o náhradnom
výživnom, a to doplnením poslednej vety v znení: „Ak súdny exekútor alebo centrum poukáže úradu
sumu podľa osobitného predpisu, povinnosť poberateľa náhradného výživného podľa prvej vety sa
považuje za splnenú, a to do výšky poukázanej sumy; v tomto prípade úrad o povinnosti vrátiť
preddavkovo poskytnuté náhradné výživné nerozhodne.“. Ak teda súdny exekútor alebo centrum
poukážu sumu podľa postupu, ktorý bol zároveň novelizovaný v zákone č. č. 223/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“), považuje sa povinnosť poberateľa náhradného
výživného vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné v prípade vymoženia pohľadávky na
výživnom za splnenú a úrad o povinnosti jeho vrátenia nerozhodne.
Dotknutým osobitným predpisom je teda aj Exekučný poriadok, v ktorom bolo v rámci
základných povinností exekútora v upravených § 29 doplnené ustanovenie odseku 10, ktoré upravuje
predmetnú povinnosť exekútora vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné. Pre úplnosť
uvádzam znenie doplneného ustanovenia:
„Exekútor poukáže do siedmich dní od doručenia oznámenia príslušného orgánu štátnej správy vo
veciach náhradného výživného podľa osobitného predpisu,
2.2

§ 4 ods. 1 zákona o náhradnom výživnom.
POLAČEKOVÁ, I.: Štátne sociálne dávky od 1. januára 2020.
https://www.epi.sk/odborny-clanok/statne-socialne-davky-od-1-januara-2020.htm.
11 § 4 ods. 2 zákona o náhradnom výživnom.
12
POLAČEKOVÁ, I.: Štátne sociálne dávky od 1. januára 2020.
https://www.epi.sk/odborny-clanok/statne-socialne-davky-od-1-januara-2020.htm.
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Dostupné

na:

Dostupné

na:

a)

b)

na účet príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného časť vymoženej
istiny pohľadávky na výživnom pre dieťa zodpovedajúcej sume uvedenej v oznámení
príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného,
oprávnenému sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi sumou vymoženej istiny pohľadávky na
výživnom pre dieťa zníženou o sumu bežného výživného a sumou podľa písmena a); povinnosť
poukázať oprávnenému bežné výživné podľa odseku 8 tým nie je dotknutá.“.

Exekútor je ďalej v zmysle § 59 ods. 4 písm. b) Exekučného poriadku povinný oznámiť
príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného sumu istiny vymoženej
pohľadávky na výživnom pre každého oprávneného osobitne a z toho sumu istiny vymoženého
bežného výživného pre každého oprávneného osobitne, do troch pracovných dní od vymoženia
istiny.
Exekútor a príslušný úrad práce tak majú zo zákona povinnosť vzájomne si poskytovať
informácie. Oznamovacie povinnosti úradu boli upravené tak, že v zmysle § 12 ods. 4 písm. a) zákona
o náhradnom výživnom je úrad pri priznaní náhradného výživného povinný podať trestné oznámenie
pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy bez zbytočného odkladu po
vydaní rozhodnutia o priznaní náhradného výživného (pokiaľ tak už neurobila oprávnená osoba alebo
žiadateľ o náhradné výživné), a taktiež je úrad povinný oznámiť súdnemu exekútorovi poskytovanie
náhradného výživného. V praxi to znamená, že úrad oznámi exekútorovi sumu poskytnutého
náhradného výživného, ktorú má exekútor poukázať úradu z vymoženej istiny pohľadávky na
výživnom. Úrad v oznámení uvedie sumu, ktorú vypočíta ako rozdiel medzi sumou oznámenou
exekútorom ako vymoženou istinou pohľadávky na výživnom po odpočítaní bežného výživného
a sumou, ktorá bola preddavkovo poskytnutá ako náhradné výživné, avšak najviac v sume vymoženej
istiny pohľadávky na výživnom zníženej o bežné výživné. Ak teda napríklad exekútor vymôže od
povinného 1 000 eur a odpočíta trovy exekútora, vymoženou istinou pohľadávky na výživnom je 760
eur. Bežné výživné predstavuje 50 eur, preddavkovo poskytnuté náhradné výživné je vo výške 500
eur. Úrad teda oznámi exekútorovi, že z vymoženého výživného (zo 760 eur) má po odpočítaní
bežného výživného (760 eur mínus 50 eur, teda zo 710 eur) uhradiť sumu 500 eur. 13 Obdobne sa
postupuje aj v prípade vymoženia výživného centrom z cudziny.
Ďalšou oznamovacou povinnosťou úradu je podľa § 12 ods. 4 písm. b) zákona o náhradnom
výživnom povinnosť oznámiť súdnemu exekútorovi do troch pracovných dní od doručenia oznámenia
súdneho exekútora (ktoré bolo vykonané podľa uvedeného ustanovenia § 59 ods. 4 písm. b)
Exekučného poriadku), sumu preddavkovo vyplateného náhradného výživného, najviac v sume
oznámenej vymoženej istiny pohľadávky na výživnom zníženej o sumu bežného výživného, ktorú má
poukázať úradu.
Možno konštatovať, že poberateľ náhradného výživného je tak odbremenený od povinnosti
vyplatené náhradné výživné vracať – avšak len v prípade, ak bolo výživné vymožené prostredníctvom
súdneho exekútora. Pokiaľ povinný výživné uhradí priamo oprávnenej osobe, povinnosť vrátiť
vyplatené náhradné výživné patrí naďalej oprávnenej osobe.14
V súvislosti s vyššie uvedenou zmenou týkajúcou sa povinnosti exekútora vrátiť preddavkovo
poskytnuté náhradné výživné, je nepriamo spojená aj ďalšia zmena, a to komunikačná povinnosť
medzi príslušným úradom práce a súdnym exekútorom. V nadväznosti na to došlo tiež k vypusteniu
ustanovenia, podľa ktorého bol súdny exekútor povinný predkladať na výzvu úradu pri polročnom
prehodnocovaní nároku na náhradné výživné potvrdenia o priebehu konania a o stave exekúcie.
Dôvodová správa k zákonu č. 420/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o
náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
14 Dôvodová správa k zákonu č. 420/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o
náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
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Povinnosť predkladania potvrdenia o stave a priebehu výkonu rozhodnutia sa vypustila aj pre prípady
vymáhania výživného centrom. Dôvodom je, že komunikácia medzi príslušným úradom práce
a súdnym exekútorom alebo centrom má prebiehať operatívne.
V neposlednom rade došlo v rámci daných legislatívnych zmien aj k zjednodušeniu
predkladania žiadostí o náhradné výživné, práve v nadväznosti na využívanie informačných systémov
verejnej správy.
2.2.1 Trestnoprávna rovina
Uvádzané legislatívne zmeny sa dotkli aj oblasti trestného práva. Zákon č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov upravuje v § 207 trestný čin zanedbania povinnej výživy.
Podľa pôvodného znenia zákona sa trestného činu zanedbania povinnej výživy dopustil ten, kto
neplnil povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného minimálne tri mesiace v období dvoch rokov. Od
januára 2020 došlo k sprísneniu skutkovej podstaty daného trestného činu – neplnenie si vyživovacej
povinnosti je trestným činom už po dvoch mesiacoch. Pre úplnosť treba dodať, že nemusí ísť o dva
mesiace nasledujúce po sebe, môže dôjsť k prerušeniu, avšak len v období dvoch rokov. Neplnenie
vyživovacej povinnosti pritom spočíva buď v jej neplnení vôbec, alebo v neplnení v určenom rozsahu.
Podrobnosti týkajúce sa ďalších aspektov danej skutkovej podstaty nie sú predmetom
príspevku. Uvedené však len potvrdzuje, že jednotlivé právne inštitúty majú presah viacerými
odvetviami práva a nie je účelné ich posudzovať striktne len z obmedzeného hľadiska.
ZÁVER
Na základe uvedených legislatívnych zmien možno konštatovať, že problematika výživného
a jeho vymáhania je celkovo témou nielen aktuálnou, ale aj neustále sa rozvíjajúcou. Vyššie načrtnuté
legislatívne zmeny reflektujú ochranu dieťaťa najmä z hľadiska materiálno-ekonomického - aby dieťa
nezostalo bez zabezpečenia svojich základných životných potrieb. Cieľom uvedených zmien má teda
byť predovšetkým finančná pomoc a podpora rodinám s deťmi, v ktorých si povinný subjekt neplní
svoju vyživovaciu povinnosť voči deťom. Odpoveď na otázku, či sa tento a všetky zamýšľané ciele
podarí naplniť a uvedené zmeny sa budú javiť ako efektívne, ukáže až prax.
3
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"ZASTAVILA SA EXEKÚCIA EX LEGE?"
Michal Dáni
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The Act no. 233/2019 Coll. on the termination of certain execution proceedings became
effective on 1st January 2020, by which the legislator responded to the issue of termination of
execution proceedings which had been initiated before 1 April 2017. The law enforcement agencies
ask themselves often: "Has the execution proceeding terminated ex lege?". This is caused by an
inconsistency of interpretation. That is why, we will try to answer this question and to point out the
application practice of courts and judicial officers.
Abstrakt: Dňa 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých
exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov1, ktorým zákonodarca reagoval na
problematiku ukončovania exekúcií začatých pred 1.4.2017. Orgány aplikujúce právo si neraz položia
otázku: "Zastavila sa exekúcia ex lege?" Vzhľadom na nejednotnosť výkladu sa pokúsime zodpovedať
nastolenú otázku a poukázať na aplikačnú prax súdov a súdnych exekútorov.
Key words: execution proceeding, prolonged execution proceeding, terminate execution.
Kľúčové slová: exekúcia, stará exekúcia, zastavenie exekúcie.
ÚVOD
Účelom prijatej právnej normy malo byť ukončenie veľkého množstva len formálne vedených,
inak nemajetných exekúcií, a to bez zaťaženia exekučných súdov. Od prijatia ZoUNEK sa vyskytli
rôzne spôsoby interpretácie jeho ustanovení a nejednotnosť sa prejavila aj v aplikačnej praxi súdov,
súdnych exekútorov či účastníkov exekučného konania, a to vo viacerých aspektoch. O nejasnosti
zákona a záujme na jeho výklade spôsobom podľa predstáv predkladateľa zákona svedčí pomerne
výnimočné zverejnenie výkladu predmetného zákona MS SR prostredníctvom otázok a odpovedí.
Právna úprava má byť vo vzťahu k Exekučnému poriadku účinnému k 31.3.2017 len
komplementárnou.2 Exekučný poriadok je vo vzťahu k ZoUNEK normou generálnou. Exekúcia sa
zastavuje na rozdiel od doterajšej praxe ex lege a úkony realizované súdnym exekútorom majú
napriek princípom aplikovaným v úprave účinnej po 1.4.2017 len deklaratórny charakter. Vzhľadom
na povinnosti exekútora viazané k momentu zastavenia exekúcie zo zákona sa javí ako mimoriadne
dôležité precízne vymedzenie daného okamihu a posúdenie, či vôbec k zastaveniu exekúcie došlo.
Prípadné nerealizovanie postupu predpokladaného zákonom po zastavení exekúcie má za následok
nielen stratu nároku exekútora na paušálne trovy, ale môže byť dôvodom aj disciplinárneho postihu
či uplatňovania zodpovednosti za škodu.
Keďže problematických miest v zákone je viacero, pre účely nášho príspevku poukážeme na
otázku menej pertraktovanú, avšak podľa nášho názoru v aplikačnej praxi ukončovania starých
exekúcií pomerne významnú. Skúmanú problematiku vystihujú nasledovne sformulované hypotézy:
H1: „Výťažok v exekučnom konaní ako výnimku zo zastavenia starej exekúcie je potrebné skúmať
sústavne v priebehu exekúcie.“ H2: „Za výťažok v exekúcii považujeme akékoľvek plnenie prijaté
z majetkovej sféry povinného, ktoré je priamym alebo nepriamym následkom úkonov exekučného
konania.“ H3: „Exekúcia sa zastaví ex lege, ak ku dňu účinnosti ZoUNEK existoval akýkoľvek dôvod
pre zastavenie podľa ZoUNEK.“
1

1
2

Ďalej len „ZoUNEK“.
Viď. všeobecná časť dôvodovej správy k ZoUNEK.
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Vymedzená problematika pozostáva z troch častí. Prvá časť súvisí so zastavením exekúcie
pre uplynutie rozhodnej doby, resp. s dôvodmi, pre ktoré sa exekúcia pre uplynutie času nezastaví.
Druhá časť na prvú obsahovo a logicky nadväzuje vymedzením pojmu výťažku v exekúcii, ktorý je
podstatný pre naplnenie predpokladov pre nezastavenie exekúcie. Tretia časť príspevku je venovaná
úvahám na tému rôzneho režimu jednotlivých dôvodov na zastavenie exekúcie. Nakoľko k predmetnej
téme absentuje odborná literatúra náš príspevok vychádza predovšetkým z analýzy textu právnej
normy a účelu zákona, ktoré chceme konfrontovať so stanoviskom MS SR3 k predmetnej
problematike a zverejnenými názormi odbornej verejnosti ako aj našou vlastnou právnou praxou.
ZASTAVENIE STAREJ EXEKÚCIE A ÚHRADA V EXEKÚCII
Zákon rozoznáva štyri druhy dôvodov zastavenia starej exekúcie. Pre účely tejto časti
príspevku sa zameriame na prvý z nich, v právnej praxi najfrekventovanejší dôvod zastavenia
exekúcie. Stará exekúcia sa zastavuje, ak uplynula rozhodná doba a nejde o starú exekúcie podľa §
2 ods. 2 ZoUNEK. Rozhodná doba je legislatívne vymedzená obdobím 5 rokov, ktoré plynú od
doručenia prvotného poverenia exekútorovi. Jej uplynutie spôsobuje zastavenie exekúcie ex lege,
pokiaľ nie je naplnená niektorá zo zákonom predpokladaných výnimiek. Zákon upravuje dve skupiny
výnimiek zo zastavenia exekúcie pre plynutie času a uplynutie rozhodnej doby, a to „absolútne“ a
„relatívne“. „Absolútne“ výnimky predstavujú prípady podľa § 2 ods. 2 zákona a „relatívne“ výnimky
upravuje § 4 zákona.
Absolútne výnimky sú v zásade dané osobitným charakterom vymáhaného nároku, pre ktorý
sa zastavenie exekúcie javí ako neopodstatnené. Vymedzenie nárokov, pre ktoré sa exekúcia
vzhľadom na svoju povahu nezastavuje je relatívne striedme, čo však korešponduje so zámerom
zákonodarcu zastaviť čo najväčší počet exekúcií. Popri vymáhaní výživného a nepeňažných
plneniach sú medzi výnimkami aj dôvody, ktorými zákonodarca reflektuje na pravidlá vyplácania
prostriedkov z fondov Európskej únie, ktorých vymáhanie je možné obmedziť len za špecifických
podmienok.
Relatívne výnimky predstavujú prípady exekúcií, kde dôvodom nezastavenia exekúcie nie je
povaha vymáhaného nároku, ale existencia procesnej otázky posudzovanej súdom v incidenčnom či
koincidenčnom konaní.4 Taktiež predmetné ustanovenie reflektuje na situácie, kedy je ďalší postup
závislý od schválenia postupu exekútora súdom. Rozhodovacia činnosť súdu je spoločným dôvodom
pre predĺženie rozhodnej doby, nie však pre nezastavenie exekúcie.
Z dôvodov nezastavenia exekúcie pre povahu vymáhaného nároku, t. j. absolútnych výnimiek,
vybočuje prípad nezastavenia exekúcie, v ktorej v posledných 18 mesiacoch pred dňom, keď sa má
stará exekúcia podľa zákona zastaviť, bol dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15,00 Eur.
Polemika spočíva v tom, či tento dôvod na nezastavenie starej exekúcie sa má vzhľadom na
uvedenú systematiku zákona (absolútna výnimka) skúmať len raz počas exekúcie, deň pred
uplynutím rozhodnej doby alebo môže ako podmienka na nezastavenie exekúcie odpadnúť aj neskôr
v priebehu exekúcie. Máme za to, že pre posúdenie nastoleného problému je nevyhnutné sa zaoberať
nielen samotným zákonným textom, systematikou zákona, ale aj účelom právnej normy. Skúmaná
otázka, ako jedna z mála, nie je výslovne zahrnutá v stanovisku MS SR okrem tej skutočnosti, že
predmetný dôvod je zradený medzi absolútne výnimky. Dôvodová správa k zákonu sa obmedzuje na
konštatáciu, že takáto exekúcia nie je nemajetná stará exekúcie. Systematicky je tento dôvod
nezastavenia zaradený medzi prípady, kedy sa exekúcia podľa zákona pre uplynutie času už nikdy
nezastaví. Zastavenie týchto exekúcií je možné len z iného dôvodu vymedzeného v zákone, prípadne
podľa ustanovení Exekučného poriadku k 31.3.2017, a to vrátane prípadu podľa § 57 ods. 1 písm. h).
Na druhej strane, ak by sme pripustili skúmanie podmienky nezastavenia aj neskôr ako len raz počas
exekúcie, deň pred uplynutím rozhodnej doby, malo by to za následok fakticky len predĺženie
rozhodnej doby tak, aby neuplynula skôr ako 18 mesiacov od vymoženia 15,00 Eur v exekúcii.
Predmetné však nie je v súlade so systematikou zákona. Prípady predĺženia rozhodnej doby, ako
relatívne výnimky zo zastavenia, sú spojené vylúčene s rozhodovacou činnosťou súdu. Systematicky
sa tak uvedený dôvod nejaví úplne vhodné zaradiť ani medzi uvedené prípady.
2

3STANOVISKO

MS SR. [online]. [cit. 24.7.2020]. http://www.justice.gov.sk/Stranky/Novelaexekucneho-poriadku.aspx. Ďalej len „stanovisko MS SR“.
4 Pri používaní pojmu „koincidenčný spor“ vychádzame z vymedzenia u ŠTEVČEK, M. Hic sunt leonés
alebo exekučné spory verzus historická pamäť práva. In: Komorní listy, 2011, roč. 3, č. 2, s. 18-23.
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Na systematický výklad zákona sa odvolávajú názory požadujúce jednorazové posudzovanie
zastavenia exekúcie. Na posúdenie tohto problému sme si položili nasledovné otázky. Ktorým
momentom dochádza k zastaveniu exekúcie ex lege? Možno takúto exekúciu skutočne považovať za
nemajetnú? Je naplnený takýmto výkladom účel právnej normy?
Pre určenie momentu zastavenia starej exekúcie je potrebné rozlišovať prípady zastavenia
exekúcie ku dňu účinnosti zákona a neskôr zastavené exekúcie. Ku dňu účinnosti ZoUNEK sa
zastavia exekúcie, kde uplynula rozhodná doba fakticky pred účinnosťou zákona, ak 180 dní pred
dňom účinnosti nebola úhrada aspoň vo výške 15,00 Eur bez ohľadu na skutočnosť, kedy bol
posledný deň rozhodnej doby. Posledný deň rozhodnej doby mohol uplynúť roky pred účinnosťou
zákona. V ostatných prípadoch zastavenia exekúcie, uplynutia rozhodnej doby po účinnosti zákona,
je podstatných posledných 180 dní pred posledným dňom rozhodnej doby. Systematickému výkladu
nenasvedčuje text právnej normy, ktorá ako predpoklad zastavenia exekúcie stanovuje uplynutie
rozhodnej doby. K uplynutiu rozhodnej doby dôjde bez ohľadu na to, či bola realizovaná úhrada
v stanovenom období a podľa textu zákona úhrada teda nemá vplyv na jej plynutie. V aplikačnej praxi
sa vyskytujú aj názory, že za deň zastavenia exekúcie možno považovať vždy len jeden konkrétny
deň, posledný deň 5 ročného obdobia, a ak sa v daný deň exekúcia nemohla zastaviť, nebude sa už
zastavovať vôbec. Predmetným prístupom by sme však uplatňovali rozdielne výklady pri posudzovaní
zastavenia exekúcie ku dňu účinnosť ZoUNEK a následne počas účinnosti zákona. Pre rovnosť
posudzovania jednotlivých prípadov svedčí opakované, t. j. neustále posudzovanie existencie
podmienky pre nezastavenie exekúcie.
Posúdenie nemajetnosti povinného možno vyvodiť z ust. § 3 ods. 2 ZoUNEK, podľa ktorého,
ak v rozhodnej dobe nedošlo k vymoženiu celého vymáhaného nároku platí, že sa nezistil majetok,
ktorý by stačil aspoň na úhradu trov starej exekúcie. Zákon zavádza nevyvrátiteľnú právnu domnienku
o majetkových pomeroch povinného. Nedostatok majetku na úhradu trov exekúcie predstavuje
zároveň dôvod na zastavenie exekúcie v zmysle § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku. Od
včlenia daného ustanovenia do Exekučného poriadku v roku 2001, predstavuje predmetný prípad
dôvod na zastavenie exekúcie pre tzv. nemajetnosť povinného. V uvedenom sa zhoduje odborná
literatúra5, ako aj judikatúra súdov. Určenie exekúcie za nemajetnú má význam predovšetkým
z hľadiska osobitných predpisov o účtovníctve. Aj exekúcia, v ktorej bolo prijaté dostatočné čiastočné
plnenie v posledných 18 mesiacoch pred dňom, kedy sa má zastaviť sa v zmysle predmetného
ustanovenia považuje za nemajetnú aj napriek úhrade, keďže nebola uspokojená v celom rozsahu.
Majetkové pomery povinného, i keď v dôsledku právnej fikcie, odôvodňujú jej neskoršie zastavenie aj
z účtovného hľadiska.
Spoločenský účel právnej normy nemožno stotožňovať s ratiom legis, historickým úmyslom
zákonodarcu, ktorý je možné zistiť mimo iného z dôvodovej správy k zákonu. Vzhľadom na pomerne
krátky časový okamih od prijatia právnej normy sa dá povedať, že spoločenský účel zákona a jeho
vyjadrenie v podobe dôvodovej správy sú veľmi blízke. Cieľom právnej úpravy bolo zavedenie
osobitného procesného mechanizmu zastavenia starých exekúcií. Potreba riešenia exekúcií začatých
do 31.3.2017 vyplynula z legislatívnych zmien, pri ktorých sa neuplatnil princíp priamej aplikability
obvyklý pre procesné normy,6 ale princíp tzv. ultraaktivity procesných predpisov.7 Uplatnenie

Pozri napr. KRAČO, J.: Exekučný poriadok. Komentár. Bratislava: Eurounion, 2009. s. 208,
prípadne TOMAŠOVIČ, M.: Exekučný poriadok s komentárom. Žilina: Eurokódex, Poradca
podnikateľa. 2006. s. 107.
6 V súvislosti s predmetnou zásadou sa prof. Hora vyjadril: „Ale zásada o výlučnej pôsobnosti nových
predpisov je tu oveľa energetickejšia a všeobecne uplatňovaná i v tých prípadoch, keď exekučné
konanie bolo začaté podľa starého práva ešte pred účinnosťou nových predpisov, takže na
pokračovanie v tomto konaní na jednotlivé oddiely sa vzťahujú v zásade už predpisy nového práva.“
HORA, V.: Soustava exekučního práva. Soudní řízení nesporné. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.,
2016, s. 12.
7 „Znamená to, že nový (novelizovaný) procesný predpis bude aplikovaný len na konania začaté po
jeho účinnosti a „staré“ konania sa dokončia podľa predpisov doterajších, ipso facto už neúčinných
a neexistujúcich – ultraaktivita tak pomyselne „oživuje“ už neexistujúcu právnu úpravu.“ ŠTEVČEK,
M. et al.: Exekučný poriadok. Komentár. 3 vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 2018, s. 977.
5
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predmetného princípu sa v danom prípade, vzhľadom na povahu zmien, považuje za žiadúce. 8
Následkom sú dva hlavné režimy exekúcií. Zrejmým účelom normy je umožniť ukončenie exekúcií
pre nemajetnosť povinného, a to prostredníctvom časového obmedzenia exekúcie. Ak by sme
uprednostnili systematiku zákona, zostala by nám nie nepatrná skupina exekúcií, ktoré by neboli pri
vymáhaní časovo obmedzené. V daných konaniach by zastavenie exekúcie pre nemajetnosť bolo
ponechané na pôvodný režim rozhodovacej činnosti súdu spojený s rozhodovaním o trovách
exekúcie, ktorý sa však ukázal ako neefektívny. Teleologický výklad podľa nášho názoru smeruje
k sústavnému skúmaniu prítomnosti podmienky na nezastavenie exekúcie. Pokiaľ oprávnený má
predpoklad úspechu exekúcie v budúcnosti môže podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie.
VÝŤAŽOK V EXEKÚCII
Aplikačné problémy sú spojené s vymedzením pojmu výťažku v exekučnom konaní. Najväčšia
výhrada oprávnených, ale aj súdnych exekútorov smeruje k tomu, že podľa stanoviska MS SR za
výťažok v exekúcii nemožno považovať plnenie mimo exekučného konania poskytnuté v priebehu
exekúcie povinným priamo oprávnenému.
V exekučných konaniach začatých pred 1.4.2017 bolo úplne bežnou praxou, že plnenia v
priebehu exekúcie, či už v dôsledku úkonov súdneho exekútora alebo na základe rozhodnutia
samotného povinného boli realizované priamo v prospech oprávneného. Súdny exekútor v tejto
súvislosti pri jednotlivých spôsoboch vykonania exekúcie, predovšetkým pri zrážkach zo mzdy
a prikázaní pohľadávky, realizoval exekúciu priamo v prospech účtu oprávneného. Predpokladom
plnenia priamo exekútorovi bol predchádzajúci súhlas oprávneného. 9 Viacerí oprávnení,
predovšetkým verejnoprávne subjekty, v zmluvách o výkone exekúcie výslovne odmietali plnenia
prostredníctvom súdneho exekútora. Z uvedeného dôvodu súdny exekútor už v upovedomení
o začatí exekúcie identifikoval rôzne účty na plnenie pohľadávky oprávneného a trov exekúcie.
Dovoľujeme si vysloviť názor, že plnenie povinného priamo oprávnenému v priebehu exekúcie, ktoré
je nepochybne realizované aj v dôsledku obmedzení spôsobených povinnému exekúciou, nemožno
považovať za plnenie mimo exekúcie, nakoľko nie je „dobrovoľným“ úkonom povinného. Povinný
neplní predmetný záväzok v tomto štádiu civilného procesu „dobrovoľne“.10 V podstatnej väčšine
prípadov plnenie je realizované ako dôsledok exekúcie. Exekučný poriadok k 31.3.2017
prostredníctvom § 36 ods. 11 dokonca predpokladá prijatie prostriedkov priamo oprávneným
pričom oprávnenému stanovuje notifikačnú povinnosť voči súdnemu exekútorovi. Pre prípad
porušenia uvedenej povinnosti zavádza zodpovednosť oprávneného za trovy exekúcie. Zo žiadneho
ustanovenia Exekučného poriadku účinného k 31.3.2017 nemožno vyvodiť, že by povinný nemohol
plniť záväzok priamo v prospech oprávneného. Dokonca plnenie priamo v prospech oprávneného
nemá ani podmienku vyjadrenú aktuálnym znením Exekučného poriadku.11 Odborná literatúra v tejto
súvislosti výslovne uvádza: „Povinný má voľbu, či bude plniť u oprávneného alebo u súdneho
exekútora. Avšak možnosť peňažného plnenia povinného k rukám (alebo na bankový účet)
oprávneného je obmedzená po tom, čo bolo povinnému doručené upovedomenie o začatí
exekúcie.“12 Z uvedeného dôvodu pre účely posúdenia existencie výťažku v exekúcii ako dôvodu pre
nezastavenie exekúcie nepovažujeme za vhodné rozlišovať medzi miestom plnenia povinného.
Zároveň nie je zhoda ani v posudzovaní prostriedkov nachádzajúcich sa v depozite u tretej
osoby ako výťažku v exekúcii. K predmetným sporným situáciám dochádza v dôsledku realizovaných
úkonov súdneho exekútora vo vzťahu k príjmom povinného alebo bankovým účtom, keď súdny
exekútor z určitých procesných dôvodov, iných ako spôsobujúcich predĺženie rozhodnej doby,
2.1

Pozri bližšie ŠTEVČEK, M. et al.: Exekučný poriadok. Komentár. 3 vydanie. Bratislava: C.H. Beck,
2018, s. 978.
9 Bližšie pozri § 67 ods. 3 a § 96 ods. 3 Exekučného poriadku.
10 „Zastávame názor, že kategoricky nemôže ísť o dobrovoľné plnenie, keďže povinný plní na
základe upovedomenia o začatí exekúcie, teda pod tlakom prebiehajúceho exekučného konania –
rozhodne teda nemôže ísť o dobrovoľné splnenie povinnosti.“ ŠTEVČEK, M. et al.: Exekučný
poriadok. Komentár. 3 vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 2018, s. 296.
11 Podľa § 61 ods. 1 Exekučného poriadku, po doručení upovedomenia o začatí exekúcie povinnému
nastávajú účinky splnenia vymáhaného nároku len vtedy, ak sa plnenie v rozsahu, v ktorom prislúcha
exekútorovi podľa § 60 ods. 2, dostane exekútorovi.
12 ŠTEVČEK, M. et al.: Exekučný poriadok. Komentár. 3 vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 2018, s. 291.
8
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nemôže vykonať exekúciu bezodkladne. Vydať exekučný príkaz a získať prostriedky do majetkovej
sféry oprávneného je možné až po márnom uplynutí lehoty na podanie námietok proti exekúcii, čo
predpokladá doručenie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému. Predmetná problematika je teda
úzko spojená s otázkou doručovania v exekučnom konaní a právnou fikciou doručenia. Exekučný
poriadok v konaniach začatých do 31.3.2017 vyžadoval od 1.7.201613 pri fyzických osobách pre
naplnenie podmienky fikcie doručenia zverejnenie upovedomenia o začatí exekúcie na webovej
stránke príslušného exekučného súdu. Na rozdiel od pomerne jednoznačného vymedzenia rozsahu
lustračnej činnosti potrebnej pre možnosť právnej fikcie doručenia upovedomenia o začatí exekúcie
podľa aktuálnej právnej úpravy 14, predchádzajúci rozsah bol súdmi posudzovaný rozdielne. Zákon
stanovoval vykonať všetky úkony na zistenie pobytu povinného, a to bez bližšieho podzákonného
vymedzenia. Rozsah zisťovaných údajov preto závisel od praxe príslušného súdu, prípadne len
konkrétneho senátu. Viazanie právnej fikcie doručenia upovedomenia o začatí exekúcie na
rozhodnutie súdu o zverejnení upovedomenia o začatí exekúcie na webe súdu a s tým spojené
skúmanie podmienok na zverejnenie spôsobovalo prieťahy v tomto procese. Neraz celý proces bol
po rokoch súdneho posudzovania zavŕšený zamietavým rozhodnutím, nakoľko sa medzičasom
zmenila adresa povinného a súd nemal vykázaný pokus o doručenie na novovzniknutú adresu
povinného. Napriek pomerne dlhej rozhodnej dobe, vzhľadom na uvedenú ingerenciu súdu, nie sú
výnimočné ani takéto prípady. MS SR vo svojom stanovisku pripúšťa nezastavenie exekúcie pre
prostriedky alokované v depozite. Predmetné možno považovať za súladné s účelom ZoUNEK,
nakoľko v depozite sa môže nachádzať aj celý vymáhaný nárok. Podľa nášho názoru je však takýto
prístup v rozpore s doterajším výlučným spájaním výťažku v exekúcii ako spôsobu zániku dlhu. Ani
v aplikačnej praxi nie je tento výklad generálne použiteľný. Súdny exekútor len v obmedzenom
množstve exekučných konaní bude mať informáciu o depozite výťažku v exekúcii. Zamestnávateľ
nemá oznamovaciu povinnosť upozorniť na predmetnú skutočnosť súdneho exekútora a mnohí
zamestnávatelia si neplnia ani oznamovaciu povinnosť v zmysle § 74 Exekučného poriadku. Ešte
v menšom rozsahu prípadov je možné identifikovať depozit pri postihovaní pohľadávky v exekučnom
konaní. Z odpovedí bánk na žiadosť o súčinnosť vyplýva predmetný údaj skôr výnimočne.
V predchádzajúcom texte sme sa zaoberali výťažkom v exekúcii ako dôvodom pre nezastavenie
exekúcie. Ak by sme pripustili posúdenie existencie depozitu ako dôvodu pre nezastavenie exekúcie,
je otázne k akému časovému okamihu by sme predmetné prostriedky považovali za výťažok
z pohľadu plynutia 18 mesačnej lehoty, v ktorej sa exekúcia nezastavuje. Stanovisko MS SR sa
uvedenou spornou otázkou nezaoberá. K zastaveniu exekúcie má dôjsť ex lege. Vzhľadom na tento
spôsob zastavenia exekúcie je potrebné mať stanovené jednoznačné kritériá a uvedené nedostatky
v právnej úprave odstrániť. Takéto prípady podľa nášho názoru je potrebné identifikovať len pre
možnosť opätovného podania návrhu na vykonania exekúcie pri zachovaní účinkov úkonov na
zabezpečenie majetku povinného.
ZASTAVENIE STAREJ EXEKÚCIE A DÔVOD JEJ ZASTAVENIA
Pri jednotlivých dôvodoch zastavenia exekúcie je rôznym spôsobom posudzovaná otázka
času vzniku dôvodu na zastavenie exekúcie a s tým súvisiaci režim zastavenia exekúcie. Vo vzťahu
k dôvodom zastavenia sa uplatňujú dva prístupy. Väčšinový názor, ktorý vychádza zo stanoviska MS
SR tvrdí, že ku dňu účinnosti zákona (k 1.1.2020) sa exekúcia zastaví len, ak uplynula rozhodná doba
a ostatné dôvody spôsobujú zastavenie exekúcie len vtedy, ak nastanú po účinnosti zákona. Čo
v praxi znamená, že ostatné dôvody, ktoré nastali pred účinnosťou spadajú do režimu rozhodovania
súdov podľa Exekučného poriadku k 31.3.2017. Druhý pohľad na predmetné reprezentuje menšia
skupina súdov, ktorá vyžaduje zohľadnenie aj ostatných dôvodov zastavenia súdnym exekútorom
v režime ZoUNEK s tým, že k zastaveniu došlo ku dňu účinnosti ZoUNEK. Zhoda je pri uplatňovaní
dôvodu zastavenia pre uplynutie rozhodnej doby až na prípady, ktorým sme sa venovali v skoršej
3

Nadobudla účinnosť novela Exekučného poriadku zákonom č. 125/2016 Z.z. niektorých
opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku
a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14 Vyhláška MS SR č. 68/2017 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, explicitne § 3
stanovuje rozsah zisťovaných údajov o pobyte povinného.
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časti príspevku. Aké sú argumenty jednotlivých skupín názorov? Prvý prístup považuje uplatňovanie
dôvodov na zastavenie exekúcie iných ako uplynutie rozhodnej doby ku dňu účinnosti zákona za
neprípustné z dôvodu právnej istoty a zákazu retroaktivity. Druhý argumentuje len výnimočne, ale ako
najčastejší dôvod sa uvádza strata oprávnenia rozhodovať o zastavení exekúcie pre prípady, ktoré
upravuje ZoUNEK. Riešenie predmetnej otázky závisí predovšetkým od analýzy dôvodov zastavenia
exekúcie a časovej koexistencie Exekučného poriadku účinného k 31.3.2017 a ZoUNEK.
Podľa textu ZoUNEK jednotlivé dôvody zastavenia exekúcie sú spojené s minulými
udalosťami: „uplynula rozhodná doba“, „oprávnený alebo povinný zanikol“, „zastavenie starej
exekúcie navrhol oprávnený“. Pokiaľ ide o prítomnosť predmetných dôvodov v Exekučnom poriadku
k 31.3.2017 s výnimkou časového obmedzenia trvania exekúcie (uplynutie rozhodnej doby) boli
všetky ostatné dôvodom na zastavenie exekúcie rozhodnutím súdu. Oprávnený pri podávaní návrhu
na vykonanie exekúcie, prípadne neskôr v priebehu konania vedel, že ak takýto dôvod nastane,
následkom bude zastavenie exekúcie. Zároveň možno tvrdiť, že pri existencii uvedených dôvodov
bolo zastavenie exekúcie až na výnimočné prípady podľa ZKR 15 isté. Napriek tejto skutočnosti
stanovisko MS SR požaduje z dôvodu právnej istoty, aby tieto dôvody nastali po účinnosti ZoUNEK
a tento postup je v drvivej väčšine prípadov aplikovaný súdmi. Rozdielny je oproti predchádzajúcej
úprave len spôsob akým dôjde k zastaveniu exekúcie a procesný mechanizmus s tým spojený.
Následok pre exekúciu je rovnaký v podobe jej zastavenia. Trovy exekútora sú podľa ZoUNEK nižšie
ako podľa pôvodnej úpravy.16 Vo vzťahu k časovej koexistencii ZoUNEK a Exekučného poriadku
možno uviesť, že ZoUNEK nadobudol účinnosť 1.1.2020 a neobsahuje výslovne ustanovenia
o zrušení príslušných častí § 57 Exekučného poriadku účinného k 31.3.2017, ktoré kolidujú so znením
ZoUNEK. ZoUNEK predstavuje k Exekučnému poriadku lex specialis a má mať prednosť pred
uplatňovaním všeobecnej právnej normy. Prijatím ZoUNEK bolo navyše zároveň do Exekučného
poriadku k 31.3.2017 doplnené ust. § 233a, podľa ktorého: „Postup ukončenia exekučných konaní
začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 upravuje
osobitný zákon.“ Ako uvádzajú niektoré názory gramatický výklad predmetného ustanovenia,
absencia spojenia „aj osobitný zákon“ môže nasvedčovať aj výlučnému uplatňovaniu ZoUNEK, ktoré
by však ad absurdum vylučovalo použitie akýchkoľvek ustanovení Exekučného poriadku. V prípade,
ak by ZoUNEK obsahoval len prenos rozhodovacej činnosti zo súdu na súdneho exekútora zrejme by
sme nepovažovali rozhodovanie exekútorom za rozporné s princípom právnej istoty a zákazom
retroaktivity. V súlade s princípom priamej aplikability procesnej normy príznačným pre prostredie
procesného práva by sa rozhodnutie realizovalo exekútorom pre všetky prípady.17 Vychádzajúc z
času uplynutia rozhodnej doby a začatia jej plynutia pred účinnosťou zákona a následku v podobe
zastavenia exekúcie ku dňu účinnosti, nie je dôvod voliť iný prístup pri inom dôvode zastavenia
exekúcie, ktorý nastal v rovnakom období. Preferencia len jedného z dôvodov podľa nášho názoru
nie je na mieste. Účel zákona napĺňajú všetky dôvody zastavenia exekúcie rovnako. Dokonca účel
zákona bude naplnený skôr zhodnou aplikáciou ZoUNEK na jednotlivé dôvody zastavenia exekúcie
ako výberom len jedného z nich. Domnievame sa, že v prospech predmetného výkladu svedčí aj
pravidlo lex posterior derogat legi priori a kolidujúce situácie by sa aj vzhľadom na doplnené ust. §
233a Exekučného poriadku mohli posudzovať podľa neskoršej právnej úpravy.
ZÁVER
Vymedzená problematika predstavuje jednu z parciálnych otázok spojených so ZoUNEK.
Účelom príspevku bolo predovšetkým poukázať na rôzne výkladové prístupy a aplikačné problémy.
Máme za to, že sa nám prostredníctvom položených otázok podarili verifikovať nasledovné hypotézy:
H1: „Výťažok v exekučnom konaní ako výnimku zo zastavenia starej exekúcie je potrebné skúmať
sústavne v priebehu exekúcie.“, H2: „Za výťažok v exekúcii považujeme akékoľvek plnenie prijaté
z majetkovej sféry povinného, ktoré je priamym alebo nepriamym následkom úkonov exekučného
4

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
S predmetným sa stotožňujú aj rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky. Bližšie pozri
napr. Upovedomenia o zastavení starých exekúcií v časti paušálnych trov sú ústavne udržateľné.
[online]. [cit. 25.7.2020]. https://www.najpravo.sk/clanky/upovedomenia-o-zastaveni-starychexekucii-v-casti-pausalnych-trov-su-ustavne-udrzatelne.html
17 Pozri napr. ŠTEVČEK, M. et al.: Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C.H. Beck, 2016. s.
1417.
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konania.“ a H3: „Exekúcia sa zastaví ex lege, ak ku dňu účinnosti ZoUNEK existoval akýkoľvek dôvod
pre zastavenie podľa ZoUNEK.“ Pôvodný podnet pre zvolenie tejto témy vychádzal predovšetkým
z nejednotnej praxe v danej oblasti, ktorá neprospieva napĺňaniu účelu zákona. Nakoľko už dnes je
zrejmé, že úprava ZoUNEK vykazuje viaceré nedostatky a v súvislosti s opätovne otvorenou otázkou
exekučnej amnestie sa zrejme bude meniť aj ZoUNEK. Je však otázne, či právna prax stihne
dostatočne vyriešiť všetky sporné otázky aktuálneho znenia.
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NEW LEGAL TECHNOLOGIES IMPACT FOR THE PRIVATE
PROPERTY TRANSFER
George – Mihai POPA
University of Bucharest, Faculty of Law

Abstract: The impact of the new technologies in the civil law domain changed in last period the
perspective of the procedures referring to the transfer of the private property. The main aspects are
focused on the legal procedures before the signing of the contract for transmission of property as the
due diligence activities, the initial formalities with the Public Notary office and the pre-agreements
between the parties, but also during the signing procedure of the sale-purchase contract only between
the parties or also with the notarial formalities included. The recent epidemiological crisis
demonstrated a strong necessity of more supple, flexible tools, but safe in the same time, especially
for simplifying the formalities of private property transfer within the legal activities.
Key words: New technologies; civil law; sale-purchase contract; flexible tools; private property
transfer; Legal Tech.
1

NEW LEGAL TECHNOLOGIES

1.1
The implementation of technology and software in order to perform and support the
legal consultancy
The legal consultancy in present days have transformed consistently in comparison with the
activities provided by the lawyers and the legal specialists, predominantly within the commercial
organizations in the last 10 years. And because law is about the dynamic of human acts and
institutions and not about ideal objectives1, the transformation of law by an impressive wave of new
IT technologies which started in the beginning with the new era of smart devices and Internet
connections, spread after all in different sectors of activity as well as in the Legal consultancy domain,
too. This sector was developed and reshaped in several stages, gradually. Thus, in the beginning it
was implemented specific legislation research programs, then dedicated data rooms, contract data
basis, intranet networks, utilization of various devices etc. In this context it is evident that these legal
technologies changed the approach in this sector, offering new solutions and increasing the efficiency
in the activities performed in relation with the operational departments, especially within the law offices
and big organizations. The legislation programs offered the possibility to transfer the legal research
from the print paper work to digital legal research, the main advantage of this solution consisted in the
solution offered to the legal specialist to find much more easy and fast the necessary legal materials
and in the same time to have the chance to corelate them with other legislations or to check in the
context of specific legal literature or case law solutions. The data rooms bring the advantage of
archiving the important legal documents in the perspective of a legal library for any entity’s activity,
but also represent a huge step for the corporate law activities as Merger & Acquisitions transactions,
where the legal specialists don’t need anymore to perform their researches with various print
documents, but on the contrary to make the important correlations and analysis specific for due
diligence activities through these new tech tools, which offer many possibilities for analysis and fast
reactions. For sure, the essential documents during a due diligence activities have to be consulted
properly also in print form, but this approach remains only a specific activity for important actions and
not applicable for all series of print documents.
Different new tech solutions were implemented in various areas of law in last years. It is evident
that the first hi-tech applications found their place within the areas were the automatization and the

1

BILLIER, J.-C. and MARYIOLI, A. : Histoire de la philosophie du droit. Paris : Armand Colin, 2005.
p. 190
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level of repeatability of the works asked for a more efficient approach, in order to offer appropriate
solutions and to harmonize with the new IT solutions transferred from other activities like sales,
accountability, finance or strategy. In this perspective the new technologies are mainly used for solving
the specific issues of business activities and in this sense the companies started to take an
incremental approach in order to increase than to replace the human capabilities.2
In this respect, on the same framework, the areas as insolvency procedures, commercial
contracts, legal research, legislation data base and contract management data base were the earliest
which implemented these types of legal technologies. Moreover, a study3 issued by NexisLexis points
out that even the legal field remained for a significant time untouched by different transformations of
other domains, due to the advance of new technologies from last years, the way how law is practiced
will be definitively influenced.
1.2

Digital procedures for private property transfer
On the new technologies used in the area of private property transfer, there could be
considered the procedures by which this translation is perfected and how the IT applications are
supporting this important institution of private law.
According the Romanian Civil Code (RCC) the private property right is achieved by agreement,
inheritance, accession, adverse possession. The article 557 (1) from Romanian Civil Code provides
the following: “The property right can be achieved, according the law, by contract, legal or
testamentary inheritance, accession, adverse possession, as a direct effect of the good faith
possession in case of the movable property and civil products, by escheatment for unclaimed property,
operation of traditio and also by the judge’s decision in case when this it transfers directly the property
right”4;
The right of private property by its content is considered an absolute civil right, in view of the
fact that it is a real right (jus in re), its owner can have a certain conduct in relation to the property,
without requiring the intervention of another natural or legal person in order to exercise this right. The
holder of such a right also has the advantage of invoking opposition to anyone (erga omnes). 5
The ways of acquiring the rights of property are not approached in a similar manner, because
some of them are situated in a direct connection with certain principal property rights and these have
to pe treated only in relation with these rights. Thus, as an example the property rights related to public
property transfer and the other principal property rights established on the same ground are
considered in this situation. The other ways of acquiring de property rights needs the same a different
aproach due to the multitude of the aspects presented additionally. This is the case of the transfer for
property rights by contract and in the regime of inheritance, succession.6
The new technologies operations are present with predilection in the area of contract
conclusion; and especially in the contractual relations specifically for civil and commercial activities of
the participants to the legal life. The efficiency cumulated due to the smart and simplified procedures
supported in a very important manner the activities of the companies as legal entities – legal entities
but in the same manner this profited also for the natural persons. These procedures offer a way in
finding faster a business partner, through different online platforms, simplifying the negotiations and
the conclusion of the agreements by predetermined templates of the entire structure for the contract
or for certain provisions as part of the agreements and not in the end, there is a smooth process for
managing the archiving further commercial relations with the partners during the execution of the
agreements due to the contract management systems implemented, especially in the activities of the
legal entities, which are dealing with an increased figure of transactions. Naturally, the treatment
applied for these legal transactions is different by taking into consideration the subject matter of each
contract separately. The main criteria are considered to the fact if the agreements are related to
2

DAVENPORT, T.H. and RONANKI, R.: Artificial Intelligence for the Real World. In: Harvard
Business Review – January – February, 2018. p.108
3
https://www.lexisnexis.com.au/en/insights-and-analysis/practice-intelligence/2018/5-technologiesdriving-disruption-in-legal, consulted on November 11, 2020
4 Romanian Civil Code, article 557 (1)
5 BELEIU, Gh.: Drept civil roman: Introducere în dreptul civil: Subiectele dreptului civil. București:
Ed. Șansa S.R.L., 1995, p. 73-74
6 STOICA, V.: Drept civil: Drepturile reale principale. Bucuresti: C.H.Beck, 2017. p.333.
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moveable or, by contrary, to immoveable property. In case of a transfer of immoveable property, the
entire process must be monitored and finally approved by the Public Notary office according with the
general terms of the civil law legislation. According article 557 (4) from Romanian Civil Code: “Except
for the specific cases provided by law, in the case of real estate, the property right is acquired by
registration in the land book, in compliance with the provisions provided in art. 888.” Also, according
the Article 56 from Law no. 71/2011 for application of the Romanian Civil Code:
“(1) The provisions of art. 557 para. (4), art. 565, art. 885 para. (1) and art. 886 of the Civil
Code applies only after the completion of the land registry works for each administrative-territorial unit
and the opening, upon request or ex officio, of the land books for the respective buildings, in
accordance with the provisions of the Law on land registry and real estate advertising no. 7/1996,
republished, with subsequent amendments and completions.
(2) Until the date provided in par. (1), the registration in the land book of the property right and
of other real rights, based on the documents by which they were transmitted, constituted or validly
modified, is made only for the purpose of opposability towards third parties.”
In this context the possibility of innovating and after all applying in the area of transfer the
private property rights having as subject - the immoveable goods - are conditioned by the very strict
procedures mentioned in the legal provisions related the land registry operations which must comply
with. Nevertheless, in last period the Public Notary offices adapted their activities in order to be able
to use and to implement the new IT tools which can support in the activities of archiving, due diligence,
depth analysis of the documents and the relation constructed in a very efficient way with the parties
of the legal transactions. These procedures were supported also by the new technologization of the
Land registry offices which can offer now simplified tools and online connections in order to consult or
to issue different documents, mainly used for the information of the legal transaction’s parties, but in
the same time very valuable for the Public Notary offices also. For example, the Romanian National
Agency for Cadastre and Real Estate Publicity offer various online services for facilitating activities in
the sector of private property transfer. For this purpose, the issuing in this special regime of the
cadastral plan extract. “This type of document represents the section from the cadastral plan, with the
representation of the linear details of the building in question, of the neighboring ones and of other
existing linear details in the graphic database, at the date of the last update, having as support the
orthophoto plan. The online cadastral plan extract is provided in .pdf format, electronically signed with
an extended qualified certificate. The document also contains information about the categories of use,
constructions and the incidence of special laws on the building in question. The cadastral plan extract
represents the section of the cadastral plan, with the representation of linear details of the building in
question, neighboring and other existing linear details of graphic data, at the date of the last update,
having as support the orthophoto plan. The online cadastral plan extract is provided in .pdf format,
electronically signed with an extended qualified certificate, having as annexes the file in csv format,
with the list of coordinates of the points on the contour of the building in question and the file in shp
format, with the graphic representation of the building concerned. The document also contains
information about the categories of use, constructions and the incidence of special laws on the building
in question.”7
In conclusion, could be observed in the both domains of activity, private and public, important
contributions in order to support a more efficient way for drafting, creation and concluding of the legal
documents.
2

THE CONTRACT CONCLUSION IN THE NEW CONDITIONS

2.1

Digital tools for civil law consultancy
Beside the contracts for transfer of private immoveable property an important activity,
predominantly in civil and commercial zones, is focused on the transfer for the private movable
property. That’s why in this area the consultancy activities are much more diversified, flexible
procedures being applied in the same time, also due to the different treatment applied to the transfer
of movable property in comparison with the immovable goods based on the legislation described in
the above remarks.
7
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Some examples for specific tools that are used frequently in negotiations of the conclusion for
the contracts having as subject the transfer of the private property consist in emails correspondence
systems and video – teleconferences, due diligence performed by new technologies (Virtual Data
Rooms, pdf documents transfer, analysis and conclusions offered by specific digital tools and not the
last are the A.I. legal tech applications.
Many negotiations of concluding the contracts are performed by electronic correspondence,
where due to the distance between the parties and due to the time resources, these are preferred to
accomplish all the stages of the pre-conclusion of the agreement in this form. In these cases the party
which propose the conclusion of the contract need to make available all the contractual conditions in
order to permit their conservation and replication8. This method is accepted as a way of working
between natural persons and especially between the legal entities, because in many legislations the
electronic correspondence is recognized by Civil Codes and equally by the Civil Procedures Codes,
as proves in documenting the legal relation established by the parties. For example, article no. 266
The documents on computer support from Romanian Civil Procedures Code provides:
“The document on computer support is admitted as evidence under the same conditions as the
document on paper, if it meets the conditions provided by law.
Also, in the same context the article Art. 1183 from Romanian Civil Code: Good faith in
negotiations stipulates the following:
(1) The parties have the freedom to initiate, conduct and terminate negotiations and cannot be
held liable for their failure.
(2) The party engaging in a negotiation is required to comply with the requirements of good
faith. The parties may not agree to limit or exclude this obligation.
(3) It is contrary to the requirements of good faith, inter alia, the conduct of the party initiating
or continuing negotiations without the intention to conclude the contract.
(4) The Party which initiates, continues or terminates the negotiations contrary to good faith
shall be liable for any damage caused to the other Party. In order to establish this damage, account
shall be taken of the expenses incurred for the purpose of the negotiations, of the waiver by the other
party of other offers and of any similar circumstances.”
From the above legal provisions, it can be concluded very clearly that the electronic documents
play a significant role for solving in an efficient manner the matters of property transfer, but in the
same time also by insuring the security of the civil transactions, through the legal protection offered
to this type of procedures.
For example, the mechanism of conclusion the electronic contracts are regulated in different
legislations in Europe based on the transposition of the European Directive on electronic commerce
2000/31/EC.
In this respect, according to the French Civil Code in the sub-section number 4 called Provisions specific to the contract concluded by electronic means, at article 1125 is provided that
“electronic means can be used to provide contractual stipulations or information about goods or
services.” Moreover, the article 1126 provides that “the information which is requested with the
purpose to concluding a contract or that which is transferred during its execution, can be sent by email
if the recipient has accepted the use of this means.” 9
The same regime is consecrated to the video – teleconferences tools which are helping to
negotiations and the formalities which in many cases are resulting in minutes approved and signed
by the parties, physically or by electronic signature in the end. The due diligence activities performed
through the support of Virtual Data Rooms are increased significantly in the last years due to the
advantages consisting in a very operative manner of receiving data by the parties and by structured
information that is much easier to be analyzed together with the specialized consultants. A special
attention is dedicated by the companies to the artificial intelligence technologies (A.I.) for the legal
applications. The A.I. tools gained a special place in the U.S.A law offices activities at the beginning,
followed by developments of these technologies in Europe and Asia. If initially the services developed
in A.I. legal matters referred with predilection to the bankruptcy matters, now it can be observed a
development in various areas of legal activities, including the contract law domain.
FAGES, B.: Droit des obligations, 2e édition. Paris: L.G.D.J. Lextenso éditions, 2009. p. 85
French Civil Code – Last modification at September 1st, 2020 – Consulted on November 12, 2020,
Copyright (C) 2007-2020 Legifrance
8
9
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For example, “Above the Law” review describes in this respect the A.I. tool named ROSS which
was founded during 2014 by an attorney together with two computer scientists from University of
Toronto. The application ROSS was designed to use “a new form of A.I. technology called Natural
Language Understanding (“NLU”). NLU gathers the meaning of language by analyzing how words are
organized and used in other contexts. That enhanced understanding of language superpowers
ROSS’s search and other features. In simpler terms, ROSS characterizes words by the company they
keep. If you read - the court [missing word] the plaintiffs’ motion for injunctive relief because they could
not demonstrate sufficient standing, - you can fill in the blank considering the context.” 10
This A.I. application – ROSS - provides for the users many possibilities for an efficient legal
work, as follows: to click through the relevant parts selected by the application, in order to permit the
user for a quickly review of the relevant portions of a file without necessary consulting it in its entire
format and these actions are very efficient from time saving perspective, because offer a lot of
important information in a short period of time, the user having the possibility to obtain different
outcomes necessary for the legal action strategy, to offer case law overviews after the research and
extract for the sentences which sum up in accurate manner the decisions, to maintain the list with
cases who still represent a source for the following cases, with the entire necessary data related the
issued decisions in connection with that cases, to use a special feature which is called Find Similar
Language, a component that facilitates to underline the specific part of text and after that to search
and find other connected decisions having similar elements, legal issues, or judicial reasoning, in this
respect this A.I. application offers the possibility to find very fast supporting cases and additional
authorities, even though that specific cases are not mentioned in the researched decision.11
In U.S.A. the A.I. ROSS application started to be used in the law practice for bankruptcy
matters. Thus, one of the most prominent law firms from top law consultancy has become the first
company to publicly announce that it has implemented this application which can be considered as
“robot lawyer to assist with bankruptcy cases”. According the Washington Post this A.I. tool, has been
presented as “the world’s first artificially intelligent attorney.” The application ROSS has been adopted
within the area of practice of law firm BakerHostetler, which had about 50 lawyers at that time in the
bankruptcy practice department. The application is powered by IBM’s Watson technology and the
main task is to perform the activities as legal researcher for the law firm, by surfacing relevant parts
of the legislation texts, offering the opportunity for the lawyers to use it in the legal activities on
bankruptcy field. As a result of the application outcome, the lawyers can either put in place the resulted
hypothesis or they can challenge this results issued due to the research, because this software allows
the legal team to accept, but in the same time to reject the elements obtained based on the A.I.
application interpretation of the question. Anyhow the research outcomes are constantly improving
due to the fact ROSS uses machine learning technology in order to adjust appropriately its methods
employed in the legal research, being a legal hi-tech application accessed via computer and billed as
a subscription service.12
2.2

The impact of the new rules for the conclusion of contracts
Traditionally the conclusion of the contract is taking into consideration the performing of the
agreement of will of the parties involved in the transaction, covering all the contractual clauses. The
completion of this agreement is made by connecting, in accordance with the will of the parties
regarding all the aspects of the transaction, materialized in the offer to conclude the contract with the
acceptance of this offer. The two component sides of the consent to obtaining in the end a convention,
are represented by the offer to contracting on the one hand and its acceptance on the other hand,
although these sides seem at first sight separated, still through their connection they end up reuniting
in what it’s called - the shaping of the agreement of will and finally the result being the contract itself.13
10

https://abovethelaw.com/2019/05/ross-intelligence-offers-a-new-take-on-legal-research/ consulted
on November 11, 2020
11 https://abovethelaw.com/2019/05/ross-intelligence-offers-a-new-take-on-legal-research/ consulted
on November 11, 2020
12 https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2016/05/16/meet-ross-the-newly-hiredlegal-robot/ consulted on November 12, 2020
13 STATESCU, C. and BIRSAN C.: Drept civil:Teoria Generala a Obligatiilor. Bucuresti: All
Educational, 1998. p.39 - 40.
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From the main elements above description of the institution representing the conclusion of the
contract, it can be clearly concluded that no essential concept would be modified in the present
circumstances, but after a concrete evaluation, the modalities of concluding the agreements continued
to diversify in the last years according the facts described early in this study. The main elements
relating the expression of consent, the acceptance of the offer as principal condition, formation the
agreement are undoubtedly, still the cardinal coordinates for conclusion of a contract. The translation
from traditionally accepted rules to the new approaches is certain, as the physical signature, printed
documents, physical presence at negotiation and conclusion of the contact are no more frequently
observed in the practice of signing the agreements and particularly in the private movable property
transfer.
Thus, because the sale-purchase contract is generally a consensual act, since law doesn’t
require specific form conditions for conclusion of the selling in general, in conclusion for these types
of conventions the consensual principle is applied. Anyhow, taking into consideration the translative
character of the sale agreement, in some specific conditions it is subject to the rules in case that object
of the contract refers to an immovable good. In this situation, the acquisition and transfer of the
immovable property will be subject to the registering in the Land Book, where the transaction have to
be concluded under ad validitatem form in front of a Public Notary.14
In the last period, exceptionally in the lockdown situation generated by the global medical crisis
it was observed various Public Notary offices new rules for applying physical distance between the
participants to different legal transactions. These rules involved the introduction of various activities
as electronical correspondence, online analysis, videoconference sessions etc.
Another approach, which challenges the traditional way of concluding the contracts is
represented by the procedure of electronical signature (E-signature) where numerous legislations
around the world accepted and implemented this concept, in this perspective resulting many simplified
actions for conclusion of the contracts for transfer movable property, without former common accepted
mandatory formalities.
A study presented by PwC Romania15 mentions the regime of the electronically signed
documents is regulated under certain validity conditions. The legislation in force stipulates that the
legal value for this types of signature is only recognized in case of “the extended electronic signature
based on a qualified certificate, and this certificate have not to be suspended or revoked at the time
of utilization and the generation need to be with the help of a secure electronic signature creation
device.” In this perspective the extended electronic signature, which is obtained based on a qualified
certificate, has the equivalent legal effect of a handwritten signature. In case the law requires the
written form for proof (ad probationem) or validity (ad validitatem) for a document, the solution could
be represented on a similar basis by an electronic form for a document like this, on condition that an
extended electronic signature obtained based on a qualified certificate and which was generated by
a secure creation device to be attached to that document specifically. An important advantage for the
parties, as mentioned above, especially in this period of medical crisis and social distancing rules, is
represented by the fact that the utilization of extended electronic signature based on a certificate which
is accepted and generated in any E.U. Member state is finally accepted and applied in all other E.U.
Members legislations.
A first conclusion might consist in the fact that analyzing the dynamic of these activities it may
be observed an phenomenon of increasing and sustaining for implementation and utilization of the
new tools developed in the IT domains, which at the first glance sustain the idea of swift and efficiency,
but in the same time decreasing the traditional human interaction to perform documents which used
to be the main activity in the area of legal consultancy and particularly in the negotiation and
conclusion of this type of contracts.
The advantages revealed by the new technologies and in a special way by the new Legal Tech
must be analyzed in a balanced approach, in order to satisfy the need for the new challenges in the
society, but in the same manner the protection for traditional values of certain domains.

14

DINCA, R.: Contracte civile speciale in noul Cod civil. Bucuresti: Universul Juridic, 2013. p. 27
https://www.pwc.ro/en/romania-crisis-centre/legal/corporate-and-regulatory/electronic-signaturein-the-context-of-covid-19.html consulted on November 12, 2020
15
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3

CONCLUSIONS
Taking into consideration the aspects discussed above, these trends are no longer a
surprise, especially since the latest digital technology has become a constant in the development of
all legal activities and the implementation of advanced information technology in contracts conclusion
is an advantage by creating an efficient framework. Also, the implementation of specific Artificial
Intelligence (AI) systems in the contract law domain has made considerable progresses in recent
years, contradicting the stereotype that the legal field is, by definition, a reluctant field in relation to
such changes, of radical transformations. The A.I. applications materializing in the smart contracts
concepts and blockchain technologies are implemented already in legal activity around the world. In
the same way the utilization of the commercial data basis systems coming from the area of sales
activities contributes as a novelty component of the legal activity, because through this applications
can be performed a series of very useful legal operations in the business environment: e.g. running
contracts in an integrated program with commercial data and financial, adapting contracts based on
customer sales forecasts, implementing new contractual mechanisms in line with sales system data
and analysis, and more.
The principal gains of these operations consist in obtaining more efficient mechanisms for
property transfer, simplification of the way organizations work, by taking over activities with a certain
degree of repeatability, conducting timely legal research and relevant jurisprudence, monitoring
legislation to support legal analysis with a high degree of difficulty and is practically an eloquent
example of how the legal profession is now being transformed in real time.
As a general conclusion, presently the challenges for the corporate law departments are the
interference of the field of law with other fields, especially in the economic one and with priority on
performing in the domain of new information technologies, of digitalization, which represents the new
era in the main fields of activity globally, including now the legal one of course.
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DCPERFORMANCE CHALLENGE: HOW TO TRANSLATE
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Abstract:
The COVID-19 outbreak and its effects need no introduction. The harmful consequences
related to human health are a major problem at an international scale, but the pandemic also had a
profoundly negative impact on business everywhere, and on the majority of contractual relationships.
Thus, unexampled measures instated by the law together with sudden disruption in the daily business
have led to contractual imbalance on agreements at a global scale. Measures such as transportation
bans, lockdown on cities or mandatory self-isolation have resulted in harsh contractual imbalances or
performance impossibilities, leaving companies worldwide covered in uncertainty. Since the impact of
the COVID-19 pandemic is yet far from being tamed, its effects will most probably diverse until a new
era of legal doctrines and principles will encompass solutions detailing the steps for contractual
relationships to recover and synchronize with the new economic and legal reality. This section aims
at providing a look into the legal mechanisms that different legal jurisdictions had in place or recently
made available to address the pandemic’s effects so far. Thus, how does pandemic get to be
translated into the language of contractual performance as it has the potential to cause performance
difficulties in various ways?
Key words: contractual performance, pacta sunt servanda, Good Faith, Force Majeure, Imprevision,
Hardship, impossibility, pandemic, contractual adaption.

1

INTRODUCTION
As the majority of legal systems have specific principles, mechanisms and rules to deal with
certain contractual performance-related aspects, including impediments alongside available
remedies, there comes a moment during the lifespan of a legal theory that has the nature of forcing
practitioners and academics to have an in depth look at such principles and snatch the exact valence
of each applicable rule, as to comprehend how such a legal mechanism applies, yet in the most
unforeseen events.
In the course of the events that shook all aspects of society in 2020, at a worldwide level,
together with life as was known up to this point, the legal domain and law applicability have been
intensely simmering, and new interpretations and use for old principles or old methods have emerged
or are about to arise.
As a general rule, in civil law systems, the anchor principle for contracts is the pacta sunt
servanda principle. As the definition and explanations entailed by the exceptional circumstances
according to which a party could exempt its behavior from what it has confirmed by obliging itself
under the consented contractual framework, has not particularly focused on a paralyzing pandemic,
it is yet to be analyzed and demonstrated how a party will be able to overcome the pacta sunt servanda
rule when confronted with such extraordinary circumstances.
As this impact is a strong challenge for civil law as a whole, an overview of the main legal
rules of the civil contractual framework in general and contractual performance, in particular, is
required. As a consequence, a roadmap of the main rules to be glanced in an analysis that shall be
provided herein, will include aspects related to Force Majeure, performance impossibility, imprévision
theories or hardship, contractual abuse, nemo auditur propriam turpitudine allegans, contractual
coherence, extraordinary termination and contractual adjustment.
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2

CONTRACTUAL PERFORMANCE – GENERAL PRINCIPLES

2.1

The pacta sunt servanda principle
In most legal systems, a paramount aspect strikes at the very first moment when discussing
around the contractual relationship structure: the principle of pacta sunt servanda. In brief, the sanctity
of contracts1 or the pacta sunt servanda principle is the underpinning of contract law.
The focus of this principle, irrespective of it being applied in a common law system or a
continental law system, is that the contract to which the parties consented will apply between them as
the law would. Thus, in some legal systems, the Civil code expressly regulates that the validly
concluded contract has the power of law between the contracting parties.2
The expression describing the contractual bound as the power of law is originated in French
law, from Jean Domat who declared that each party is bound by the contract it has concluded in the
same way and just as when the obligation would have been required by law.
The essence of the pacta sunt servanda principles relies on parties’ freedom to engage in
contractual relationships, also referred to as the principle of autonomy of will of the parties.
As any other principle or general rule, the pacta sunt servanda principle entails a high-level
duty for contracting parties, alongside certain exceptions, better referred to as limitations.
The first limitation resides in the legislator’s power to exceptionally intervene and modify a
private agreement. This would be an exception from several general principles, and scarcely does it
happen for the legislator to actually have a dynamic influence of the parties’ contractual framework.
However, should there be public order aspects at stake or other exceptional circumstances, the
legislator may modify valid ongoing agreements through imperative new legal enactments (this would
also represent an exception from the rule of non-retroactive effect of the law). Such an intervention
must be expressly provided for.
A second general limitation of the pacta sunt servanda principle, observed in civil law
jurisdictions, such as the Romanian legal system, is the limitation of the binding force of the agreement
caused by unforeseeable events, namely by events that may be recognized as Force Majeure,
imprevision or hardship. Even such events demand for certain characteristics as to be able to cleave
the performance obligation that parties undertook.
Since the occurrence of unforeseeable events may indeed qualify as imprevision or hardship
and, as the COVID-19 outbreak was unforeseeable and brought extreme change, we will further tackle
the impact of the pandemic on contractual land as seen through this lens.

2.2

The Good-Faith principle
Good faith is another widely known general law principle that sets the requirements for
parties’ conduct. According to the Good Faith general doctrine, the parties to a contract must deal
with each other honestly, fairly, and in good faith, so as not to destroy the right of the other party or
parties to receive the benefits of the contract.
In some legal jurisdictions, such as the Romanian legal system, good faith is expressly
provided for in the applicable legal framework. For example, article 14 of the Romanian Civil Code
states that any natural or legal person must exercise his rights and perform his civil obligations in good
faith, in accordance with public policy and morals.
Tee Soon Kay v Attorney-General [2007] SGCA 27 – Singapore Court of Appeal, judgement of the
court,
4
may
2007
https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/moduledocument/judgement/2007-sgca-27.pdf
”The law of contract is, simply put, premised on parties fulfilling promises made to each other pursuant
to a legal agreement entered into between them. What, therefore, the appellants are attempting to do
is to ignore the very foundation of what a legal contract is about in the first instance. If parties were
allowed to walk away from contracts simply because they felt that the contract entered into was no
longer to their advantage, chaos would ensue. Indeed, this would be an understatement. The very
concept of an ordered society depends on parties observing the law in general and the promises
validly made under law to each other in particular. This is not only obvious and axiomatic; it is utterly
essential to a proper functioning of society itself.”
2 Article 1270 para. (1) of the Romanian Civil Code.
1
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Furthermore, the same Civil code provides at article 1170 that parties must act in good faith
both in the negotiation and conclusion of the contract and throughout its execution. Parties may not
remove, nor limit this obligation.
There are other express provisions that set forth the good-faith requirement while in a
contractual relationship and not only. As such, the good faith requirement in the vast majority of legal
systems sets the balance point of contractual behaviour, especially in those circumstances where the
pacta sunt servanda principle and the contractual performance are subject to unexpected events and
unforeseeable change.
In such cases, it is within the good faith framework that the contractual adjustment or
performance modification, if the case allows, or even the termination of the contract must be
interpreted; application of a specific legal solution in such cases must thus be placed within the good
faith spectrum of legal mechanisms and correspond to such basic good-faith requirements.
Such a good-faith aligned conduct is not only the legally required approach that a party is
deemed to undertake, but is also the anchor principle that allows certain other legal principles to
interfere with contractual dynamic.
3
PANDEMIC WAY OUT OF CONTRACTUAL PERFORMANCE – WHAT REMEDIES
ARE THERE AVAILABLE?
3.1

Force Majeure
This brings into discussion the first legal mechanism that establishes certain rules when
unprecedented events affect the normal development of the contract; very well known by
professionals, also included in the list of boiler plate clauses while drafting a contract, Force Majeure
has been analysed and discussed since the outbreak of COVID-19 with high emphasis.
Not all civil law systems provide for Force Majeure in an express manner, or not for all types
of contracts. Other jurisdictions, including Romanian and French legal systems, have express
provisions detailing the applicability of Force Majeure.
The most common definition of Force Majeure describes it as being a cause not reasonably
within the control of the Party claiming relief and which, by the exercise of reasonable diligence, such
party is unable to prevent or overcome.
Such list of events include acts of God, strikes, lockouts or other industrial disturbances, acts
of the public enemy, acts of terror, sabotage, wars, blockades, military action, insurrections or riots,
etc. The list could continue with numerous examples of events and in such a narrow or extended
listing of events lies the first major issue that a party or counsel may encounter while drafting the Force
Majeure clause or while finding itself in the need of enforcing such a clause.
In Romanian legislation, Force majeure is regarded as any external event, which is
unpredictable, absolutely invincible and inevitable. It is provided expressly that the occurrence of a
Force Majeure event will remove the parties’ liability, unless otherwise provided by the law or agreed
upon by the parties.
Similarly, French civil law also provides the Force Majeure’ s sphere of application, being
defined in a similar manner of that included in the Romanian legal provision mentioned above.
In both civil law jurisdictions, Force Majeure is applicable even though the parties did not
include such a clause in their agreement, provided they did not expressly exclude its applicability.
There are numerous situations in which parties opt for a tailored Force Majeure clause to be
included in their agreement (as is the case in the majority of international contracts). Such a tailored
clause will have prevalence over the statutory provision, in line with the bedrock principle of pacta
sunt servanda and the autonomy of will principle that states the primacy of parties’ will and their
freedom to design their contractual framework according to their needs.
In such a case, as mentioned before, a paramount aspect that needs to be considered is the
manner in which the Force Majeure clause is drafted; in other words, the parties may, by their will,
extent or restrict the definition, as well as the effects of Force Majeure and include a narrow list of
Force Majeure events or have an inventory with different various events that may occur or may place
at risk the activities they conduct according to their agreement.
As a consequence, parties that have tailored their Force Majeure clause by listing a number
of events considered Force Majeure in relation to the performance of that specific contract, will
necessarily have to regard such an enumeration as exhaustive. The most common interpretation of
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such a clause is that of considering the list as the extensive and complete list of events that parties
decided to qualify as Force Majeure events, having under observance the specifics of their contract.
Should parties include a narrow list of events, the interpretation would follow the same view,
depending on the particulars of the issue.
Thus, should pandemic, for example, be not expressly included in a tailored Force Majeure
clause in a contract prior to the outbreak of COVID-19, the party finding itself unable to fulfill the
undertaken contractual obligation and seeking performance excuse based on a Force Majeure event,
will not have a stable contractual mechanism in doing so.
Therefore, in such a situation there will be no direct grounds for exempting performance of
the obligor’s obligation based on the occurrence of a Force Majeure event.
As regards the conditions that an event needs to fulfil as to qualify as Force Majeure, even
though many have analysed this pandemic from a Force Majeure standpoint, each situation in which
it is raised needs to be observed in a particular manner, according to its specific details.
Nevertheless, for an event to be regarded as Force Majeure it must meet the following
requirements, generally provided in civil law jurisdictions:
a. First, such an event must be external, namely the occurred event must be beyond the
debtor’s control or, in other words, not be attributable to the party relying on the provision
regulating performance exemption on the grounds of Force Majeure.
b. Secondly, the event must not have been reasonably foreseeable at the time of the conclusion
of the contract, thus it has to be unpredictable.
c. Moreover, both the event itself and its effects on performance must be unavoidable. This
criterion needs yet further assessment, as the event itself must be unavoidable, on one hand
and such event must prevent performance in a manner that is unsurmountable for the debtor,
on the other hand. Therefore, the event must impede the performance of the debtor’s
obligations entirely, either temporarily or permanently.
Of course, in certain cases, authorities have regulated procedures to aid parties finding
themselves in contractual challenges and unable to perform, especially as the COVID-19 outbreak
and its effects have brought a whole new view on risks, restrictions and impediments.
In Romania, for example, certain debtors may access an online public platform organized as
an aid to obtaining a certificate confirming the impediment to perform due to COVID-19. Thus, for
specific obligations and by fulfilling a given procedure, which includes submitting certain documents,
debtors may qualify to obtain a certificate, based on which their obligation will or might be temporarily
or permanently excused from performance (certificate for emergency situations, as such a document
and the obtaining procedure were regulated and made available during and as a consequence of the
state of emergency declared in mid spring 2020 in Romania).
3.2

Imprevision / Hardship

The analysis of legal mechanisms that provide an escape net for unforeseen change in
contractual dynamics has to include doctrines such as imprevision or hardship3. Applicable in case of
extreme changes and events that have tremendous impact on the contractual climate, there are a few
aspects to be highlighted when discussing the application sphere of imprevision or hardship, as most
commonly referred to in international contracts.
A generic definition of imprevision or hardship, describes it as a change of circumstances
which was unforeseeable upon conclusion of the contract and that makes performance under the

3

Common law systems have a different approach on legal mechanisms providing grounds for
objective performance excuse. Thus, depending on the details of each situation, a common law
contract affected by unforeseeable change of circumstances will be analysed and modified or
terminated according to the rules provided by the doctrine of impossibility, or the doctrine of
impracticability, should the contractual performance become unreasonably burdensome, expensive
or unbalanced. Yet more, certain other doctrines may provide the necessary legal solution, such being
the doctrine of estoppel, the doctrine of frustration, etc., each having a different approach and a
different sphere of application than the related principles or rules applicable in civil law systems (and
presented herein).
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contract costly for a party that had not accepted the risks associated with such a change, in which
case that party may request to renegotiate the contract with its contractual counterparty.
An important condition regulated in most civil law jurisdictions is that, in order for a party to
invoke imprevision, it must continue to perform its obligations, while engaging itself in good-faith
renegotiations of the affected agreement.
In case the renegotiations either fail for various reasons or are denied, the parties may agree
to terminate the contract on the date and under the conditions determined by them. In situation in
which parties cannot reach common ground for either the modification or the termination of the
agreement, they may submit a request before the competent court of law, requesting the judge to
analyse and rule on its modification.
Solutions that have been provided by the courts of law in Romania, for example, include
either the court’s revision of the agreement, as per the party’s request, or court’s declaration of
termination of the contract (on the date and on the conditions decided by the court).
The above was a general view on the sphere of application of imprevision as similarly
regulated both in Romania and in France.
The definition provided in the French civil code for the rule of imprevision was included in the
general civil enactment for the first time as a result of the legislative reform in 2016. It sets forth the
conditions that a party must observe in order to start negotiations or to request termination of the
contract.
The statutory elements of French imprevision are similar to Force Majeure.
“First, there must be a change of circumstances that was not reasonably foreseeable at the
time of the contract formation and that is beyond the control of the parties (i.e., not attributable to the
parties). [..].
Second, the change of circumstances must render performance excessively onerous for one
of the parties. As a matter of principle, the binding force of the contract demands that each contracting
party bear the risks of future changes in circumstances. Only if the performance of the contract
becomes excessively onerous may a party invoke imprévision. It does not need to be abrupt; it can
also be gradual.
Courts have not yet rendered any decisions on Article 1195 in civil and commercial cases,
which makes it difficult to assess how civil and commercial courts will interpret these requirements.
Although French administrative courts have at times set a low threshold for the requirement of
excessively onerous, concluding, for example, that an unforeseeable increase by only 10% of costs
associated with the contract amounted to a situation of imprévision, it is uncertain whether such an
approach will be followed by civil and commercial courts.
A 2015 decision by the French Court of Cassation suggests that civil and commercial courts
might adopt a stricter approach. In that case, the French Court of Cassation upheld a judgment holding
that a price increase by the seller’s suppliers that reduced the seller’s gross margin by 58% did not
qualify as hardship (as defined by the UNIDROIT principles, which were applicable in that case). It is
too early to say, however, whether this isolated decision (which was based on the UNIDROIT
Principles) is instructive as to how the new Article 1195 FCC will be interpreted.
Third, the party seeking to rely on imprévision must not have tacitly or explicitly accepted the
risk that materializes in the changed circumstances.”4
The Romanian Civil code also regulates imprevision and its conditions in an express manner,
having a similar approach to it as the French.
The statutory provisions in Romania set forth that the parties are obliged to execute their
obligations, even if their execution has become more onerous, either due to the increase of the costs
of execution of their own obligation, or due to the decrease of the value of the consideration.
However, the Romanian Civil code establishes that, if the performance of the contract has
become excessively onerous due to an exceptional change of circumstances that would make it
manifestly unfair to oblige the debtor to perform the obligation, the court may order either:
a. adaptation of the contract, in order to distribute equitably between the parties, the
losses and benefits resulting from the change of circumstances; or
4

SCHWARZ, Franz T., TRENOR, John A., ORTNER, Helmut: Contractual Performance and COVID19 – An In-Depth Comparative Law Analysis, version 1.0, Kluwer Law International B.V., April 2020,
pages 11-12, kluwerlaw.com/COVID-Contracts.
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b. termination of the contract, at the time and under the conditions it deems applicable.
Imprevision, as regulated in Romania, may only be invoked if the following requirements are
fulfilled:
a.
b.

the change of circumstances occurred after the conclusion of the contract;
the change of circumstances, as well as its extent were not and could not be
reasonably considered by the debtor at the time of concluding the contract;
c. the debtor did not assume the risk of changing circumstances and could not
reasonably be considered to have assumed such risk;
d. the debtor has tried, within practicable time and in good faith, to negotiate the
reasonable and equitable adaptation of the contract.
Similar to Force Majeure, imprevision, as regulated both in France and Romania, may be
applied on the grounds provided by the statutory provision, under the conditions described above or
as particularly decided by the parties.
In this situation also, the parties have the freedom to decide the inclusion of an imprevision
clause in their agreement or to exclude the application of its regime in its entirety.
As described above, both civil law jurisdictions have similar provisions enacting imprevision
and set forth a set of conditions that an event must meet in order for it to qualify as imprevision or
hardship.
Hence, an important aspect to be observed among the conditions of imprevision is the
requirement according to which the debtor must engage himself in good-faith negotiations, within a
reasonable term, so as to seek reasonable and equitable adjustment of the contract.
Should such a requirement be not fulfilled, imprevision cannot be invoked, nor granted. One
can easily observe this condition as an application of good-faith imperatives.
Consequently, the decisive point of imprevision is the negotiation, in line with the general
prerequisite of good-faith.
As such, at this point, the parties shall try to agree either on a modification of the agreement
or, if this is not possible, on its termination. Imprevision does not entail an automatic suspension of
the obligations, and the party invoking it must continue performance during the negotiation period.
In line with the above, if a party encounters difficulty due to COVID-19 that may qualify as
imprevision, it cannot freeze its contractual conduct by stopping performance. Unless otherwise stated
by an emergency regulation or decided upon by the joint consent of the parties, the contractual partner
that finds itself unable to perform, even if the change of circumstances caused by the pandemic made
it extremely onerous and burdensome for it to proceed, it must continue performance during the
negotiation period.
It is until then, that the debtor has to fulfill the highest standards of good faith that may also
provide for a possible safety net, such as the imprevision mechanism.
Further on with the scenario, should the parties fail to reach an agreement, they may jointly
or individually submit a request before a competent court of law, as to have it modify or adapt the
contract. The court of law, after analysing the factual details and the submitted evidentiary documents
and facts, may decide to adapt the contract, as provided in Romanian legislation or modify certain
sensitive aspects provided therein. Nonetheless, the court of law has always the legal power to
terminate such a contract, should the particulars of the case present it to be the best legal approach.
The general jurisprudence in Romania, for example, does not provide for many solutions on
the grounds of imprevision. Even in the situation where all the requirements are met and where the
new coronavirus pandemic has made it extremely difficult for some obligations to be fulfilled, courts
are yet to burst that caution bubble that keeps them within a very reluctant approach imprevision-wise.
Therefore, it yet remains to observe the approach that the courts of law in Romania, and in
other jurisdictions, will take when presented with a situation to be settled in the light of imprevision, as
caused by the effects of COVID-19.
3.3

Performance impossibility
Certain civil law jurisdictions provide a different mechanism for situations in which a debtor
can no longer perform its obligation, due to objective or subjective reasons.
In Romanian legislation, performance impossibility is strictly connected to Force Majeure,
fortuitous case or other similar situations, however still different from imprevision, as previously
presented.
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The entire issue of contractual risks is generated by situations in which, for reasons not
attributable to the parties, the contract cannot be performed. It may be an impossibility of execution
that concerns both parties or only one of them. The question that arises in such a situation is who
bears the risk of the fortuitous impossibility of contractual performance. In Romanian legal system,
before the outbreak of COVID-19, the answer to this question has known and still knows quite different
answers, especially in the situation where the risk of performance impossibility is mixed with that of
accidental loss of the good in property transfer contracts, for example.5
Since the unprecedented events caused by the pandemic made the already complex matter
even more difficult, it is of sensitive analysis to determine the path that is the most beneficial for the
question to follow in order to find the best response.
Performance impossibility is generally regarded in the Romanian legal system as a justified
cause of non-execution of obligations, described by the generic notion of "fortuitous impossibility of
execution". In contractual matters, the fortuitous impossibility of execution (caused by force majeure,
fortuitous event or other events assimilated to such) has two general effects:
a. the impossibility of executing the obligation in kind - with consequences on either the
existence or the performance of the contract.
b. and exoneration of the debtor from liability for the consequences of non-execution.
As a matter of principle, in Romanian legislation, the contract is valid even if, at the time of
its conclusion, one of the parties is unable to perform its obligation, unless otherwise provided by law.
Therefore, should a party conclude an agreement after the outbreak of COVID-19 and being
unable to perform its obligation, for a limited time, we must add, due to reasons caused by COVID19, such an agreement will still be valid and the parties will have to perform their obligations, as
described therein. Thus, in such a latter case, pandemic would not meet the requirements to be
qualified as performance impossibility, nor as Force Majeure or imprevision, for that matter.
The specific sphere of application of impossibility sets out that the impossibility of execution
must be total and final and must concern an important contractual obligation. Such is the condition for
the contract to be terminated by operation of law and without any notification.
The termination by operation of law in cases of performance impossibility is declared as of
the moment when the fortuitous event occurred (the event causing performance impossibility).
In cases when the impossibility of execution of the obligation is temporary, the creditor may
suspend the execution of his own obligations or may obtain the termination of the contract, as provided
by the applicable rules of resolution.
The German approach on impossibility is, however, slightly distinct, although in line with the
guidelines spectrum of civil law jurisdictions.
As such, the German civil code also expressly regulates impossibility, as does the Romanian
civil code. The German regulation provides as follows:
“(1) A claim for performance is excluded to the extent that performance is impossible for the
obligor or for any other person.
(2) The obligor may refuse performance to the extent that performance requires expense
and effort that, considering the subject matter of the obligation and the requirements of good faith, is
grossly disproportionate to the interest in performance of the creditor. When it is determined what
efforts may reasonably be required of the debtor, it must also be taken into account whether the latter
is responsible for the obstacle to performance.
(3) In addition, the debtor may refuse performance if it is to render the performance in person
and, when the obstacle to the performance of the debtor is weighed against the interest of the creditor
in performance, performance cannot be reasonably required of the debtor.
[…]”
According to the above quoted provision, “[a] claim for performance is excluded to the extent
that performance is impossible for any person or impracticable for the debtor. If the party whose
performance is impossible or impracticable is not alone or <<overwhelmingly>> responsible for this,
the other party cannot claim damages. In the case of legislative or governmental measures which, for
example, prevent production or the provision of services, it is quite conceivable that one party can
successfully invoke the impossibility or impracticability of performance. The creditor can, however,
POP, Liviu, POPA Ionuț Florian, VIDU Stelian Ioan: Curs de Drept Civil. Obligatiile, Universul Juridic,
București, 2015, pages 255-256.
5
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reclaim the consideration is it has already been paid, unless one of the numerous exceptions apply
that provide for an earlier transfer of risk to the creditor. […]”6
Such a legal provision may be invoked by a party unable to perform due to COVID-19 related
issues, additionally such a request will have to follow the conditions and requirements instated for
performance impossibility and according to the direction adopted by practice in similar matters. Since
pandemic is not an usual event for modern law, certain jurisdictions, including Germany, have
regulated or are about to adopt specific legal measures to deal with the effects of the virus. Among
such measures, Germany intends to adopt some legal measures, including a temporary right to
withhold payment for small business and consumers and other special rules on default termination of
loan agreements and lease contracts.
Therefore, although both jurisdictions, Romania and Germany, regulate performance
impossibility, each legal system has specific requirements associated with non-performance for
reason of impossibility.
In addition, while the conditions and scope of application for each mechanism needs to be
observed on a case-by-case basis, a similarity resides in the fact that the current pandemic has
erupted into unprecedented difficulties for contract performance that may entail the applicability of the
mechanism of impossibility, should the parties not qualify to benefit from the legislative measures
instated to minimize the negative effects of COVID-19 on various types of agreements.

4

CONCLUSION

This paper offered a brief overview of particular legal mechanism that have been mostly
discussed in the course of recent events. In civil law systems, besides there being numerous other
legal solutions and doctrines dealing with contractual risks, performance impossibility, fortuitous
events, etc., the legal mechanisms observed in this paper have different views and regulations.
As such, whilst the need to further analyse how different situations will find their legal
solutions is still present, it is important to always have in mind the fact that “traditional” doctrines, such
as the institutions briefly presented herein, will provide ideas and starting points, but how each and
every case as impacted by the pandemic will be finalized is a matter of in-depth analysis of the
particulars of that specific case.
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ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY VO SVETLE NEDÁVNEHO
ROZHODNUTIA NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR
Marek Ivančo, Karin Raková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The article provides the analysis of the nature of the Contract on management performance,
concluded based on the sec. 8a of the Act 182/1993 Coll on the ownership of the apartments and
non-housing properties, as amended, in the light of abstract survey of the unfair terms and conditions.
Based on the Supreme Court Decision dated September 19, 2019, No. 3 Co 1/2018 (hereinafter as
„Decision“), which analyses the unfair term and conditions of the Contract on management
performance, particularly the fact, if such a contract has got the nature of the consumer contract or
not, the Supreme Court came to the legal conclusion that is opposite to the legal conclusion of the
other senate of the Supreme Court, issued previously. The article provides the analysis of the Contract
on management performance from its possible abstract revision under the light of EU and Slovak
legislation.
Abstrakt: Príspevok poskytuje analýzu povahy Zmluvy o výkone správy, uzatváranej v zmysle § 8a
zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
z pohľadu jej možného abstraktného prieskumu neprijateľných zmluvných dojednaní. Na základe
Uznesenia Najvyššieho súdu SR zo dňa 19. septembra 2019, sp. zn. 3 Co 1/2018 (ďalej aj ako
„Uznesenie“), ktorého predmetom je posúdenie požiadavky na určenie neprijateľnosti podmienok,
ktoré sú súčasťou Zmluvy o výkone správy, konkrétne skutočnosti, či má takáto zmluva povahu
spotrebiteľskej zmluvy alebo nie, Najvyšší súd SR dospel k právnemu názoru, ktorý je odlišný od
právneho názoru, ktorý bol už vyjadrený v rozhodnutí iného senátu Najvyššieho súdu SR. Príspevok
poskytuje analýzu Zmluvy o výkone správy z pohľadu jej možného abstraktného prieskumu pod
prizmou práva Európskej Únie, ako aj platného práva Slovenskej republiky.
Key words: consumer contract, consumer, contract on management performance, unfair condition.
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, spotrebiteľ, zmluva o výkone správy, neprijateľná zmluvná
podmienka.

1

ÚVOD

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „Najvyšší súd“) svojím Uznesením zo dňa 19.
septembra 2019, sp. zn. 3 Co 1/2018 (ďalej len ako „Uznesenie“), rozhodol o postúpení veci na
konanie a rozhodnutie veľkému senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu. V pôvodnom
spore, vedenom na Krajskom súde v Bratislave, vecne príslušnom na prejednanie sporu ako súdu
prvej inštancie,1 sa žalobca (občianske združenie) žalobou domáhal určenia, že v rámci zmluvy
o výkone správy (ďalej aj „ZVS“), uzatvorenej medzi vlastníkmi bytového domu a správcom tohto
bytového domu ako žalovaným, ide v prípade 6 zmluvných dojednaní o tzv. neprijateľné zmluvné

V zmysle § 31 ods. 1 písm. a) zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „CSP“) je na konanie v sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach
príslušný Krajský súd v Bratislave pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave
a Krajského súdu v Nitre. V danom prípade je predmetom konania abstraktná kontrola spotrebiteľskej
zmluvy v zmysle § 301 CSP a nasl., pričom Krajský súd v Bratislave bol súdom prvej inštancie vecne
a miestne príslušným na konanie v danej veci.
1
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podmienky.2 Súd rozsudkom zo dňa 19.3.2018 č. k. 15 C 1/2017-156 žalobu zamietol a žalovanej
nepriznal nárok na náhradu trov konania.
Krajský súd svoje rozhodnutie oprel o tvrdenie, podľa ktorého v prípade zmluvy o výkone
správy nejde o spotrebiteľskú zmluvu, ale osobitný zmluvný typ predpokladaný špeciálnym právnym
predpisom, ktorým je zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových predpisov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o vlastníctve bytov“). Pri tomto zmluvnom type podľa súdu
na jednej strane právneho vzťahu vystupuje správca a na druhej skupina vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome (teda nie jednotliví vlastníci), ktorými môžu byť fyzické, ale aj
právnické osoby, ktoré v zmysle § 52 ods. 4 OZ nepožívajú postavenie spotrebiteľa.
Podľa argumentácie súdu, Zákon o vlastníctve bytov upravuje pomerne podrobne jednotlivé
náležitosti zmluvy o výkone správy, ako aj mechanizmus jej uzavretia, nejedná sa však o formulárový
typ zmluvy, keďže samotná zákonná konštrukcia odsúhlasovania konečného znenia zmluvy
nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome predpokladá
oboznámenie sa každého vlastníka s návrhom zmluvy pred hlasovaním, možnosť uplatňovania
pripomienok k zneniu zmluvy zo strany každého takého vlastníka a nutnosť pripísania prípadného
nezáujmu v tomto smere nie na vrub správcu, ale na vrub vlastníka s laxným prístupom k uplatneniu
takýchto svojich práv. Súd v tomto smere argumentoval tým, že ZVS neupravuje len práva
a povinnosti správcu na jednej strane a skupiny vlastníkov na druhej strane, ale tiež vzájomné práva
a povinnosti vlastníkov, pričom primárnym cieľom zmluvy nie je ponechanie si všetkých plnení
poskytovaných na jej základe správcom (keď naopak s výnimkou poplatku za správu všetky plnenia
ostávajú vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve vlastníkov a sústreďujú sa na osobitných analytických
účtoch vedených samostatne pre každý bytový dom). Popri takto chránenej skupine vlastníkov,
neplniacich si riadne svoje povinnosti, je tu aj ďalšia skupina osôb v rovnakom či obdobnom
postavení, ktorú počínanie žalujúceho naopak nechráni, ale poškodzuje, hoci v ich prípade ide
o osoby riadne si plniace svoje povinnosti.
Tento rozsudok napadol žalobca odvolaním, domáhajúc sa jeho zmeny v celom rozsahu
a tiež tým, že napadnuté rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Podľa
názoru odvolateľa, spotrebiteľskou zmluvou môže byť aj iná zmluva, ako je zmluva upravená v OZ.
Tiež podľa názoru odvolateľa, ZVS je formulárová zmluva, nakoľko jej obsah formuluje správca ako
zmluvná strana na jednej strane a vlastníci bytov, ako zmluvná strana na druhej strane, ju len
schvaľujú, pričom povaha samotnej ZVS vylučuje možnosť individuálne dohodnúť jej obsah všetkými
zmluvnými stranami. Napokon, podľa názoru odvolateľa, neobstojí názor o tzv. „mase“ vlastníkov
bytov a nebytových priestorov (fyzických a právnických osôb) ako jednej zmluvnej strane zmluvného
vzťahu, pretože „masa“ nemá právnu subjektivitu a teda nemôže byť subjektom občianskoprávnych
vzťahov. Podľa názoru odvolateľa, tu ide o viacstrannú zmluvu, kde na jednej strane vystupujú
individuálni vlastníci a na druhej strane správca, ako dodávateľ. Samotné neplnenie si povinností
jednej zmluvnej strany pri viacstranných zmluvách nemôže byť na ujmu tej zmluvnej strane, ktorá si
tieto povinnosti plní.
2
ARGUMENTÁCIA NAJVYŠŠIEHO SÚDU (UZNESENIE ZO DŇA 19.9.2019, sp. zn. 3
Co1/2018)
Najvyšší súd, ako súd v odvolací,3 sa v Uznesení stotožnil s názorom prvostupňového súdu,
podľa ktorého ZVS nemožno považovať za spotrebiteľskú zmluvu.
Najvyšší súd konštatoval, že ZVS je v zmysle § 8a Zákona o vlastníctve bytov dvojstranným
právnym úkonom, na ktorého jednej strane vystupuje správca a na druhej strane skupina všetkých
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorého sa ZVS týka. Podľa argumentácie súdu,
každému takémuto vlastníkovi, keďže len on a nie aj celá skupina je buď fyzickou alebo právnickou
osobou, zmluva zakladá ňou upravované práva a povinnosti samostatne a pre všetkých sú jej zmena

Len pre komplexnosť uvádzame, že podľa § 53 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „OZ“) spotrebiteľské zmluvy nemajú obsahovať neprijateľné zmluvné
podmienky. Ak zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky, postihuje OZ takéto dojednania za
neplatné.
3 Pozri § 31 ods. 2 CSP.
2
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alebo zánik, záväzné. Podľa názoru súdu, už samotná možnosť vystupovania na strane zmluvného
partnera správcu čo i len jedinej právnickej osoby (ktorá je zákonom vylúčená z definície spotrebiteľa)
spôsobuje, že takáto zmluva za spotrebiteľskú považovaná byť nemôže.
Okrem toho, súdna prax považuje za jeden z typických znakov spotrebiteľskej zmluvy to, že
takáto zmluva je spotrebiteľovi „nanútená“ a má tak možnosť zmluvu uzavrieť, nie však možnosť
ovplyvniť jej obsah. O taký prípad podľa názoru Najvyššieho súdu v prípade ZVS nejde, keďže
vlastníci bytov a nebytových priestorov majú v procese vyjednávania o obsahu zmluvy pomerne
široké oprávnenia, akými sú napr. nedostatok povinnosti pristúpiť na správcom predkladaný návrh
zmluvy, možnosť každého jedného vlastníka navrhovať úpravy zmluvy i vypracovať aj vlastný
protinávrh zmluvy (samozrejme za podmienky získania pre to súhlasu potrebnej väčšiny vlastníkov).
K argumentu žalobcu ohľadom „nanútenia“ ZVS novým vlastníkom bytov a nebytových priestorov
Najvyšší súd v Uznesení uvádza, že tento neobstojí a zo ZVS spotrebiteľskú zmluvu nerobí, pretože
v tomto prípade nejde o dôsledok dominantného postavenia správcu a ani jeho lepšej znalosti či
právneho poriadku, ale o zákonný dôsledok toho, že nadobúdateľ bytu alebo nebytového priestoru
má povinnosť pristúpiť k ZVS ex lege a až potom, čo do príslušného zmluvného vzťahu pristúpi, môže
sa prípadne usilovať o zmenu obsahu zmluvy či o iné opatrenia. Napokon, podľa názoru Najvyššieho
súdu, ZVS nie je zmluvou formulárovou, ale „ušitou na mieru“ každého bytového domu, pre ktoré je
táto zmluva vždy individuálne dojednaná.
Najvyšší súd v rámci prípravy veci na rozhodnutie zistil, že v inom spore rovnakého
žalujúceho, ktorého predmetom bola tiež požiadavka na určenie neprijateľnosti podmienok urobených
súčasťou ZVS, už Najvyšší súd rozhodol (uznesením zo dňa 30.5. 2019, sp. zn. 2 Co 1/2018)
o odvolaní žalujúceho proti rozsudku rovnakého súdu prvej inštancie zamietajúcou žalobou tak, že
v rozsudok v napadnutej veci zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Dôvodom pre
takýto postup bolo stotožnenie sa s odvolacou námietkou tkvejúcou v nesprávnom právnom posúdení
veci a vyslovenie názoru zo strany Najvyššieho súdu, že ZVS je spotrebiteľskou zmluvou. Prakticky
totožný názor bol vyslovený aj v uznesení Najvyššieho súdu zo dňa 19.8.2019, sp. zn. 8 Cdo
172/2019, podľa ktorého ZVS svojím charakterom predstavuje spotrebiteľskú zmluvu. Z uvedeného
dôvodu, v súlade s ustanovením § 48 ods. 1 CSP, Najvyšší súd postúpil vec svojím Uznesením na
prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu4.
3

MÔŽE PRÁVNICKÁ OSOBA VYSTUPOVAŤ AKO SPOTREBITEĽ?

Pre posúdenie, či je zmluva o výkone správy spotrebiteľskou zmluvou je kľúčovým
hodnotenie osobného (subjektívneho) a funkčného kritéria.
V rámci zmluvy o výkone správy vystupuje v zmysle § 8a ZVB na jednej strane právneho
vzťahu správca a na druhej strane skupina vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorými môžu
byť právnické i fyzické osoby. Rovnako zo skutkových okolností vyplývajúcich z Uznesenia vyplýva,
že na strane vlastníkov bytov a nebytových priestorov vystupuje aj Mesto Nové Zámky v postavení
právnickej osoby. Je preto dôvodné zaoberať sa predovšetkým práve skutočnosťou, či môže
právnická osoba vystupovať v niektorých prípadoch ako spotrebiteľ.
Pojem spotrebiteľ nie je doposiaľ jednoznačne zadefinovaný v primárnom práve Európskej
Únie (ďalej aj „EÚ“) a členské štáty na účely harmonizácie, ktorá bola vnímaná ako minimálna,
zadefinovali pojem spotrebiteľ vo svojich vnútroštátnych právnych poriadkoch s rozdielnym
obsahom5.
Možno však konštatovať, že v smerniciach, ako v sekundárnom práve EÚ, existuje určitá
väčšinová zhoda ohľadom definície pojmu spotrebiteľ6, v rámci ktorej za spotrebiteľa je možné

Podľa § 48 ods. 1 CSP platí, že ak senát najvyššieho súdu pri svojom rozhodovaní dospeje
k právnemu názoru, ktorý je odlišný od právneho názoru, ktorý už bol vyjadrený v rozhodnutí iného
senátu najvyššieho súdu, postúpi vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu.
5 LÁZIKOVÁ, J. Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. s. 53.
6 Porovnaj čl. 1 smernice Rady 87/102/EHS: „[s]potrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri transakciách,
pokrytých touto smernicou vykonáva činnosť na účely, ktoré sa nachádzajú mimo jeho činnosti alebo
profesie“, čl. 3 smernice Rady 93/13/EHS „[s]potrebiteľ sa chápe ako akákoľvek fyzická osoba, ktorá
v zmluvách podliehajúcich tejto smernici koná s cieľom nevzťahujúcim sa k jeho obchodom,
4
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považovať fyzickú osobu, ktorá vstupuje do záväzkového vzťahu za účelom, ktorý sa netýka jej
obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Taktiež v súlade s čl. 6 ods. 1 nariadenia EP a Rady č.
593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) možno spotrebiteľa definovať ako fyzickú
osobu, teda obdobne, ako je to definované v smerniciach EP. Uvedená definícia spotrebiteľa, ako
fyzickej osoby, bola v podstate prebratá aj do OZ.
Príkladom odklonu v chápaní pojmu spotrebiteľ, z hľadiska osobného kritéria, vzťahujúci sa
len na fyzickú osobu, je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach
spotrebiteľov z 25.11.2011 (ďalej aj „Smernica o právach spotrebiteľov“). Podľa článku 2 ods. 1
Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právach spotrebiteľov KOM(2008) 614 v
konečnom znení zo dňa 08.10.2008 (ďalej aj „Návrh smernice“) sa pojem spotrebiteľ spočiatku
vzťahoval iba na fyzické osoby. Na základe stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho
výboru bol však Návrh smernice v rámci prvého čítania doplnený o klauzulu, podľa ktorej sú členské
štáty oprávnené rozšíriť pojem spotrebiteľ aj na právnické osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi v zmysle
smernice.7 Výsledkom je čl. 13 recitálií Smernice o právach spotrebiteľov, ktorý ustanovuje, že
„[č]lenské štáty sa napríklad môžu rozhodnúť rozšíriť uplatňovanie pravidiel tejto smernice na
právnické osoby alebo na fyzické osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi v zmysle tejto smernice, ako sú
napríklad mimovládne organizácie a začínajúce alebo malé a stredné podniky.“ „Predmetné
ustanovenie reflektuje uplatnenie zásady minimálnej harmonizácie pre niektoré členské štáty, ktoré
stanovili vo svojich právnych úpravách možnosť považovať určité právnické osoby za spotrebiteľov
ako napr. Španielsko, Belgicko, Slovensko, Dánsko, Grécko a Rakúsko.“8
Osobitne je tiež pojem spotrebiteľ upravený v smerniciach týkajúcich sa poskytovania služieb
v cestovnom ruchu. Z ich definícií, na rozdiel od vyššie uvedených smerníc EP a Rady, je
nepochybné, že pod pojem spotrebiteľ (v súčasnej smernici9 už používaný pojem „cestujúci“) je
možné zahrnúť akúkoľvek osobu, t.j. fyzickú, aj právnickú, ktorá prijíma balík služieb cestovného
ruchu.10 V uvedenom prípade je rozhodujúcim kritériom posudzovania nie subjektívne kritérium, ale
objektívne hľadisko, t.j. oprávnenosť subjektu záväzkového vzťahu na prijatie služby cestovného
ruchu. V takom prípade sa na neho hľadí ako na spotrebiteľa (cestujúceho), ktorý je oprávnený na
ochranu poskytovanú predmetnou smernicou, a to bez ohľadu na jeho status fyzickej alebo právnickej
osoby a bez ohľadu nato, či predmetné konanie spadá do rozsahu jej podnikania.11
Čiastočne odlišne sa definíciou spotrebiteľa zaoberá aj tzv. Európsky občiansky zákonník
(„Draft Common frame of Reference“), podľa ktorého je spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá koná primárne
na účely, ktoré sa netýkajú jej obchodnej, podnikateľskej, alebo profesijnej činnosti. Možno však
súhlasiť s Lazíkovou, podľa ktorej „uvedený návrh jednoznačne vylučuje z právnej ochrany
spotrebiteľa právnickú osobu“.12
Podľa nášho názoru tak uvedený legislatívny vývoj na úrovni práva Európskej únie
zohľadňuje najmä situáciu, keď by fyzickej osobe – podnikateľovi, bola odopretá akákoľvek
podnikaniu, povolaniu“, čl. 2 smernice EP a Rady 97/7/ES: „[s]potrebiteľ je akákoľvek osoba, ktorá
v rámci zmlúv upravených touto smernicou, koná na účely spadajúce mimo jej obchodnú,
podnikateľskú, alebo profesijnú činnosť“ či čl. 3 smernice EP a Rady 2008/48/ES: „[s]potrebiteľ je
fyzická osoba, ktorá pri transakciách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná s cieľom, ktorý nesúvisí
s jej obchodnou, podnikateľskou, ani profesijnou činnosťou“.
7 Návrh legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu
a Rady o právach spotrebiteľov KOM (2008). Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 59. Dostupný:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-20110038&language=EN ).
8 Research Group on the Existing EC Private Law. Principles of the Existing EC Contract Law –
Contract II. Mníchov: Sellier European Law Publishers, 2009, s. 59.
9 Smernica EP a Rady (EÚ) 2015/2302 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných
službách.
10 Čl. 3 ods. 6 smernice EP a Rady (EÚ) 2015/2302: „cestujúci je akákoľvek osoba, ktorá má v úmysle
uzavrieť zmluvu, alebo je oprávnená cestovať na základe uzavretej zmluvy, v rozsahu pôsobnosti
tejto smernice.“
11 LÁZIKOVÁ, J. Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018,
s. 59.
12 Tamtiež, s. 60.
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spotrebiteľská ochrana už len z titulu statusu podnikateľa nehľadiac na faktické reálie a predovšetkým
skutočnosť, že táto osoba si mnohokrát zabezpečuje tovary alebo služby pre vlastnú potrebu alebo
pre potrebu členov svojej domácnosti, pričom de facto vystupuje v pozícii rádového spotrebiteľa.
Ako už bolo uvedené vyššie, harmonizácia práva členských štátov prostredníctvom smerníc
je minimálna, čo umožňuje členským štátom prijímať vo svojich vnútroštátnych predpisoch prísnejšie
pravidlá. Uvedenému zodpovedalo aj ustanovenie § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ktoré až do 01.05.2014 definovalo spotrebiteľa ako fyzickú
alebo právnickú osobu, „ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre
potrebu príslušníkov svojej domácnosti.“ Spotrebiteľom sa tak rozumela akákoľvek osoba, ktorá je na
konci hospodárskeho reťazca, a ktorá už zaobstaraný výrobok alebo dodanú službu ďalej neposúva
a priamo spotrebuje.
V tejto súvislosti sa dôvodne nazdávame, že podľa nášho názoru nie je dôvod na to, aby
spotrebiteľom musela byť nevyhnutne len fyzická osoba. Ako už bolo uvedené, v určitých prípadoch
totiž vystupuje v pozícii slabšej strany aj právnická osoba, ktorá nie je spôsobilá si vyjednať
kontraktuálnu pozíciu, ktorá by pre ňu mohla plynúť zo zmluvného vzťahu.13 Ide najmä o prípady,
kedy účelom záväzkového vzťahu, do ktorého vstupuje, nie je obchod, podnikanie, ani profesia, alebo
v prípade, kedy ide o tzv. duálne obchody (viď bod 4 tohto príspevku nižšie), pričom podnikateľská
činnosť takejto osoby je v prípade duálneho obchodu zanedbateľná.
4

POSTAVENIE SPOTREBITEĽA V TZV. DUÁLNYCH ZMLUVÁCH

Ako už bolo uvedené vyššie, harmonizácia práva členských štátov prostredníctvom smerníc
je minimálna, čo umožňuje členským štátom prijímať vo svojich vnútroštátnych predpisoch prísnejšie
pravidlá.
V niektorých krajinách to znamená rozšírenie ochrany spotrebiteľa aj na tzv. duálne zmluvy,
kedy fyzická osoba, ktorá vstupuje do záväzkového vzťahu, má súčasne postavenie spotrebiteľa aj
podnikateľa. Ide o situácie, kedy ten istý subjekt, uzatvárajúci tú istú zmluvu s tým istým predmetom
plnenia, môže mať raz postavenie spotrebiteľa a raz postavenie podnikateľa, v závislosti od toho, či
predmet zmluvy použije na svoje osobné účely, alebo na svoje podnikanie.
Otázku duálnych obchodov riešila judikatúra Súdneho dvora napríklad v rozhodnutí
C-464/01 Johann Gruber14. Súdny dvor v uvedenom rozhodnutí priznáva subjektu duálnej zmluvy
postavenie spotrebiteľa v prípade, ak je podnikateľský účel do takej miery okrajový, že má v celkovom
kontexte predmetného plnenia len zanedbateľný význam. Z uvedeného vyplýva pri posudzovaní
charakteru spotrebiteľa vždy nutnosť skúmať účel záväzku, ktorý sleduje subjekt záväzkového vzťahu
(bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu). V prípade, ak je účel záväzkového vzťahu
iný ako predmet podnikania alebo povolania, alebo ak síce súvisí s obchodom, ale slúži na osobnú
potrebu subjektu záväzkového vzťahu, bez ohľadu na to, či je subjektom na strane prijímateľa tovaru
alebo služby fyzická osoba alebo právnická osoba, má byť podľa nášho názoru takýto subjekt
posudzovaný ako spotrebiteľský a má požívať ochranu podľa noriem spotrebiteľského práva.
Situáciu duálnych zmlúv čiastočne rieši aj čl. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady
2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov, podľa ktorej: „[s]potrebiteľ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá
v zmluvách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely, ktoré sa netýkajú jej obchodnej ani
podnikateľskej činnosti, remesla, ani podnikania“. Otázka posudzovania hranice, kedy ide súkromný
účel a kedy o účel podnikateľský, je teda podľa nášho názoru individuálna a závisí od riešenia
konkrétnej situácie.
Do uvedených definičných znakov pojmu spotrebiteľ inkorporuje svojimi rozhodnutiami aj
Súdny dvor, ktorý prináša viac svetla do príslušných právnych noriem EÚ.
Priblíženie pojmu spotrebiteľ poskytol Súdny dvor vo veci Shearson Lehmann Hutton15.
Osobou, ktorej je ochrana poskytovaná, je konečný spotrebiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu mimo účely
svojej profesie či podnikania, je ňou viazaný a je priamo účastníkom súdneho konania.

ŠTEVČEK, M. a kol. Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 470.
Rozhodnutie Súdneho dvora zo dňa 20.1.2005 vo veci C-461/01, Johann Gruber proti Bay Wa AG.
15 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 19.1.1993 vo veci C-89/91, Shearson Lehmann Hutton Inc. proti
TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH.
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Obdobne sa k situácii vyjadril Súdny dvor vo veci Horațiu Ovidiu Costea proti SC
Volksbank16. V uvedenom konaní Súdny dvor zaujal stanovisko, podľa ktorého fyzická osoba, ktorá
vykonáva povolanie advokáta, ktorá uzavrela s bankou zmluvu o úvere bez toho, aby bol
špecifikovaný účel tohto úveru, možno považovať za spotrebiteľa , ak táto zmluva nie je spojená
s obchodmi, podnikaním, alebo povolaním advokáta.
Tiež vo veci Benincasa proti Dentalkit17 Súdny dvor z hľadiska definície pojmu spotrebiteľ
uviedol, že posúdenie, či je niekto spotrebiteľom sa musí spraviť vždy vo vzťahu ku konkrétnemu
záväzkovému vzťahu, pričom je potrebné zohľadniť povahu a cieľ tejto zmluvy.
Aj vzhľadom na uvedené sme toho názoru, že v prípade, ak je zmluvnou stranou ZVS
podnikateľ, ktorý uzatvára ZVS nie za účelom výkonu podnikateľskej činnosti, ale na súkromný účel,
je potrebné takýto vzťah posudzovať z hľadiska účelu, ktorý záväzkový vzťah sleduje a nie výlučne
z pohľadu osobného statusu zmluvnej strany.
V prípade posudzovanej ZVS je z hľadiska posudzovania jej spotrebiteľského charakteru
irelevantné, že jednou zo strán zmluvy na strane prijímateľa služieb je právnická osoba, pokiaľ táto
uzatvára ZVS nie za účelom výkonu svojej podnikateľskej činnosti.
5

ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY AKO SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

Otáznym v kontexte posudzovania spotrebiteľského charakteru ZVS je tiež posúdenie, či
môže ZVS predstavovať spotrebiteľskú zmluvu z dôvodu, že ide o viacstrannú zmluvu a na strane
vlastníkov bytov a nebytových priestorov figuruje skupina subjektov, medzi ktorými sú tak právnická
osoba, ako aj fyzické osoby v postavení spotrebiteľa, ktoré výrazne prevládajú.
Takýto prípad možno asociovať s prípadom už spomenutej duálnej zmluvy, keď sa zmluva
týka „tovaru, resp. služby“ určenej čiastočne (resp. v našom prípade takmer výlučne) na súkromný
účel (správa bytov vlastníkov) a čiastočne na podnikateľský účel (najmä správa nebytových
priestorov). Ako už bolo uvedené vyššie, uvedený prípad posudzoval aj Súdny dvor EÚ vo svojom
rozsudku C – 464/01, v ktorom dospel k záveru, v zmysle ktorého ak sa hybridná, resp. zmiešaná
zmluva týka „tovaru“ určeného čiastočne na súkromný účel a čiastočne na podnikateľský účel, je
možné takúto zmluvu považovať za spotrebiteľskú zmluvu za predpokladu, že „podnikateľský účel je
do takej miery okrajový, že má v celkovom kontexte predmetného plnenia len zanedbateľný význam.“
S ohľadom na to by bolo nevyhnutné posudzovať v okolnostiach každého individuálneho
prípadu, či je hybridná zmluva, resp. zmluva o výkone správy uzavretá s cieľom uspokojiť potreby
týkajúce sa obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti iba v zanedbateľnom rozsahu.
Zmluva o výkone správy sa však týka správy bytového domu. Pojem bytový dom je
definovaný v § 2 ods. 2 ZVB ako „budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na
bývanie“, z čoho vyplýva, že aj účelom zmluvy o výkone správy je správa budovy, v ktorej je viac ako
polovica podlahovej plochy určená na iný ako podnikateľský účel.
Tiež samotná existencia právnickej osoby na strane spotrebiteľa pri viacstranných zmluvách,
kde na strane spotrebiteľa vystupuje viac strán zmluvného vzťahu, ktorí sú tvorení tak fyzickými
osobami ako aj právnickými osobami, nemôže bez ďalšieho vylúčiť spotrebiteľský charakter ZVS.
Prijatie opačného argumentu by ad absurdum znamenalo, že samotná existencia jednej právnickej
osoby na strane spotrebiteľa pri viacstranných zmluvách by automaticky diskvalifikovala všetky
ostatné fyzické osoby z ochrany podľa noriem spotrebiteľského práva. Uvedené by bolo v rozpore
s vnútroštátnym právom, kedy by znamenalo znevýhodnenie k prístupu ochrany subjektívnych práv
fyzických osôb a jednak by znamenalo rozpor s ustanovením, podľa ktorého sa na všetky právne
vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, vždy prednostne použijú ustanovenia OZ.18

Rozhodnutie Súdneho dvora zo dňa 3.9.2015 vo veci C-110/14, Horațiu Ovidiu Costea proti SC
Volksbank România SA.
17 Rozhodnutie Súdneho dvora zo dňa 3.7.1997 vo veci C-269/1995, Francesco Benincasa proti
Dentalkit Srl.
18 Podľa § 52 ods. 2 OZ platí: „[u]stanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné
ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na
prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých
obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne vzťahy,
16
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Sme toho názoru, že v prípade posudzovanej ZVS je podnikateľský účel skutočne iba
okrajový a v celkovom kontexte zmluvy a plnenia podľa zmluvy môže mať len zanedbateľný význam
(najmä s ohľadom na skutočnosť, že v posudzovanej zmluve sa v rámci skutkových okolností prípadu
spomína iba jedna právnická osoba). Aj podľa tejto state nášho príspevku preto zastávame názor, že
v prípade zmluvy o výkone správy sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu.
6

ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY AKO FORMULÁROVÁ ZMLUVA

Podstatný aspekt pri posudzovaní načrtnutej témy spočíva taktiež v samotnom procese
uzatvorenia zmluvy. Pre spotrebiteľskú zmluvu je typické, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným
spôsobom neovplyvňuje, resp. má možnosť zmluvu len uzavrieť alebo neuzavrieť bez reálnej
možnosti ovplyvniť jej obsah.
V prípade ZVS ide o zmluvný typ predpokladaný špeciálnym právnym predpisom19, ktorý
presne upravuje nielen podstatné náležitosti zmluvy, ale aj mechanizmus jej uzatvorenia. Vlastníci
bytov a nebytových priestorov uzatvárajú so správcom ZVS, pričom zmluvné podmienky sú rovnaké
pre všetkých vlastníkov, ako jednej zmluvnej strany. Na jej platnosť nie je potrebný súhlas každého
vlastníka bytu a nebytového priestoru, ale postačuje odsúhlasenie nadpolovičnej väčšiny vlastníkov
bytov a nebytových priestorov. Tiež pristúpenie nových vlastníkov sa deje prostredníctvom
automatického pristúpenia k ZVS, bez možnosti ovplyvnenia jej obsahu.
Z uvedeného máme za to, že ide o typickú formulárovú zmluvu, ktorej obsah spotrebiteľ
reálne neovplyvňuje. Obsah ZVS totiž spotrebiteľ môže ovplyvniť iba za súčinnosti ostatných
vlastníkov nehnuteľnosti, čo je v praxi veľmi ťažko realizovateľné.
ZÁVER
S ohľadom na všetky vyššie uvedené tvrdenia je záverom tohto príspevku konštatovanie,
podľa ktorého má zmluva o výkone správy, uzatváraná v zmysle § 8a Zákona o vlastníctve bytov,
povahu spotrebiteľskej zmluvy.
K tomuto záveru sa prikláňame z dôvodov vyššie uvedených v tomto príspevku, ako aj
z dôvodu, že spotrebiteľovi by nemala byť odopretá náležitá ochrana na úkor menšieho či
zanedbateľného počtu právnických osôb (či dokonca jednej právnickej osoby) v zmluvnom vzťahu.
Dôvodne sa preto nazdávame, že v týchto prípadoch je vhodné aplikovať extenzívny výklad
pojmu spotrebiteľ, podľa ktorého sa spotrebiteľom rozumie aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorá
vykonáva podnikateľskú činnosť, avšak v rámci záväzkového vzťahu, do ktorého vstupuje, je táto
činnosť z pohľadu prevažujúcej nepodnikateľskej činnosti iba zanedbateľná. Tiež v prípade právnickej
osoby, ktorá vystupuje na strane dodávateľa služieb, je podľa nášho názoru v kontexte ZVS
irelevantný jej osobný status, resp. subjektívne hľadisko, ale dôležité je skúmať účel, za ktorým
vstupuje do záväzkového vzťahu. Ak je teda subjektom na strane prijímateľa služieb ZVS právnická
osoba, platí, že ak vstupuje do vzťahu za účelom iným, ako obchodným, podnikateľským, resp.
výkonom profesie, má aj právnická osoba charakter spotrebiteľa a má sa na ňu vzťahovať
spotrebiteľská legislatíva. Z uvedeného je následne irelevantné, či ide o jednostrannú,
alebo viacstrannú zmluvu, samotná skutočnosť, že subjektom viacstrannej zmluvy na strane
prijímateľa služieb je aj právnická osoba, nemá v kontexte vyššie uvedeného žiadny význam.
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KONKLUDENTNÉ OBNOVENIE NÁJMU V PROSTREDÍ
SUBJEKTOV VEREJNEJ SPRÁVY
Veronika Bačíková, Michal Káčerík
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The author analyzes the institute of lease renewal according to § 672 sec. 2 CC in in public
administration conditions. It focuses on recent decisions of the Supreme Court of the Slovak Republic,
which address the applicability of the provision in question to the lease of non-residential premises
and to the restrictions imposed by public law.
Abstrakt: Autor v príspevku analyzuje inštitút obnovenia nájmu podľa § 672 ods. 2 OZ v prostredí
subjektov verejnej správy. Zameriava sa na nedávne rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky, ktoré rieši aplikovateľnosť predmetného ustanovenia na nájom nebytových priestorov a na
obmedzenia stanovené verejnoprávnymi predpismi.
Key words: implicit renewal, lease, public administration
Kľúčové slová: konkludentné obnovenie, nájom, subjekt verejnej správy

1

ÚVOD

Otázka aplikácie Občianskeho zákonníka ako lex generalis a osobitných právnych predpisov
ako lex specialis je častým zdrojom polemík a diskusií v právnických kruhoch, pričom jedným
z príkladov sú aj prípady osobitnej úpravy nájmu. V oblasti nájmu sa v tejto otázke asi najväčšia
pozornosť venuje nájmu nebytových priestorov, a teda vzťahu zákona o nájme a podnájme
nebytových priestorov a subsidiárnej aplikácii ustanovení Občianskeho zákonníka. V právnej obci
vzbudilo väčší rozruch uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 11. decembra 2018,
sp. zn. 3Obdo/34/2018, ktoré sa dostalo aj do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov
SR pod č. R 41/2019. Uvedené rozhodnutie bolo glosované viacerými autormi, pričom v našom
príspevku sa zameriavame na výber z uvedených poznámok autorov a na presah uvedeného
rozhodnutia aj na posudzovanie úpravy nájmov v prostredí subjektov verejnej správy.

2

KONKLUDENTNÉ OBNOVENIE NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Na úvod si pre prehľadnosť a pohodlie recipientov tohto textu dovoľujeme uviesť dotknuté
ustanovenie Občianskeho zákonníka (§ 672 ods. 2) v plnom znení:
Ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na
vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za
tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok
sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu.
Z uvedeného ustanovenia, ako ani z ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových
priestorov či ustanovení Občianskeho zákonníka, nie je zrejmé, či sa uvedené ustanovenie má
aplikovať aj v prípade nájmu nebytových priestorov.
Najvyšší súd SR v rozhodnutí č. R 41/2019 zaujal k uvedenej otázke jednoznačné
stanovisko:
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I. Právna úprava skončenia nájmu nebytového priestoru uzavretého na určitý čas obsiahnutá
v ustanovení § 9 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov je komplexná, v
dôsledku čoho je na skončenie nájmu vylúčená aplikácia ustanovení všeobecného predpisu
(Občianskeho zákonníka) o skončení nájmu.
II. Ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka o obnovení nájmu sa nepoužije na
nájom nebytového priestoru, ktorý skončil uplynutím dojednaného času podľa ustanovenia § 9 ods. 1
zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
Pre zaujímavosť, si môžeme v stručnosti priblížiť, o čo v predmetnom konaní išlo. Žalobca
(prenajímateľ) so žalovaným (nájomcom) uzavreli zmluvu na jeden rok (od 1.11.2003 do 31.10.2004),
pričom predmetom nájmu boli suterénne priestory – vináreň. Žalobca sa žalobou domáhal zaplatenia
nájomného za obdobie po skončení dohodnutej doby nájmu, a to do konca februára 2005.
Prvostupňový súd dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná, keďže o. i. sa ustanovenie § 676 ods.
2 Občianskeho zákonníka na nájom nebytových priestorov nevzťahuje, a preto nemohlo dôjsť k
predĺženiu nájmu. Odvolací súd vyslovil presne opačný právny názor, a teda že citované zákonné
ustanovenie je kogentným ustanovením, od ktorého sa nemožno odchýliť a aplikuje sa aj v prípade
nájmu nebytových priestorov. Následne podal v predmetnej veci žalovaný dovolanie, a to o. i. na
základe § 421 ods. 1 písm. b/ CSP. Prípustnosť dovolania podľa uvedeného ustanovenia videl
dovolateľ vo vyriešení právnej otázky doposiaľ dovolacím súdom neriešenej, a to otázky, či je možné
aplikovať ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka na právne vzťahy týkajúce sa nájmu
nebytových priestorov. Dovolací súd považoval dovolanie za dôvodné, pričom pri riešení uvedenej
právnej otázky odkázal hneď na niekoľko predchádzajúcich rozhodnutí súdov, ktoré síce explicitne
neriešili predmetnú otázku, no dali sa využiť ako podporné argumenty:
Prvým z rozhodnutí bolo R 47/1999, v ktorom súd skonštatoval, že:
I. ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov sú vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka špeciálne.
II. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú
úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný (špeciálny) zákon.
Dovolací súd teda na základe predchádzajúceho rozhodnutia ustálil, že zákon o nájme nebytových
priestorov predstavuje vo vzťahu k Občianskemu zákonníku lex specialis, a že použitie všeobecného
predpisu (OZ) prichádza do úvahy len vtedy, ak osobitný predpis priamo odkazuje na OZ, alebo ak
určité právne otázky nie sú osobitným predpisom vôbec upravené. Dovolací súd je ale toho názoru,
že takouto právnou otázkou, nie je úprava skončenia nájmu odhodnutého na určitý čas.
Ďalším rozhodnutím, na ktorý dovolací súd podporne odkázal, bolo uznesenie NS SR sp. zn.
3Obdo/25/2013, v ktorom súd uviedol, že
„z ustanovenia § 9 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
jednoznačne vyplýva, že nájom dohodnutý na určitý čas je možné skončiť len uplynutím času, na
ktorý bol dojednaný, alebo len z dôvodov taxatívne uvedených v týchto ustanoveniach“.
Na základe dospel dovolací súd k záveru, že úprava skončenia nájmu je v zákone č. 116/1190
upravená komplexne, čo vylučuje aplikáciu ustanovení Občianskeho zákonníka ako lex generalis.
Zároveň považuje dovolací súd za potrebné poukázať na to, že zmluva o nájme nebytových priestorov
musí byť (na rozdiel od nájomnej zmluvy podľa § 663 OZ) písomná a musí obsahovať ostatné
náležitosti (predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, ale hlavne
čas). Absenciu niektorej z náležitostí sankcionuje zákon absolútnou neplatnosťou nájomnej zmluvy
(§ 3 ods. 4 zákona o nájme nebytových priestorov).
Táto skutočnosť má za následok, že nájom nebytového priestoru uzavretý na určitý čas sa nemôže
predĺžiť (resp. obnoviť) konkludentným spôsobom podľa ustanovenia § 676 ods. 2 Občianskeho
zákonníka.
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V reakcii na uvedené rozhodnutie vyšli v recenzovanom časopise Súkromné právo č. 6/2019 dve
glosy, od autorov Novotný1 a Hlušák2.
Novotný vo svojej glose uvádza, že otázka lex specialis a lex generalis súvisí s otázkou lex posterior
a lex priori, pričom poukazuje na skutočnosť, že veľká novela OZ č. 509/1991 Z. z., ktorou bola do
OZ zakotvená úprava nájomnej zmluvy, prišla neskôr ako zákon o nájme nebytových priestorov. V
čase vydania zákona o nájme nebytových priestorov teda neexistoval lex generalis, voči ktorému by
zákon o nájme nebytových priestorov mohol mať povahu lex specialis, takže neriešil ani vzťah
k všeobecnej úprave zmluvy o nájme. Na základe dôvodovej správy zákona č. 509/1991 Z. z. prišiel
Novotný k záveru, že sa všeobecné ustanovenia o nájmoch majú aplikovať na všetky druhy nájmov.
S týmto záverom nesúhlasí Hlušák, ktorý oponoval zásadou lex posterior generalis non derogat legi
priori specialis. V čase prijatia zákona č. 116/1990 Z. z. si zákonodarca konkludentné obnovenie
nájmu neželal a zároveň ho nemohol vylúčiť, lebo ešte neexistovalo. Ak to následne nevyjadril jasne
vo všeobecnej úprave, platí úprava špeciálna.
Podľa Novotného ďalej nemožno súhlasiť s názorom, že otázka riešená v § 676 ods. 2 OZ je v zákone
o nájme nebytových priestorov upravená. Autor je toho názoru, že uvedené ustanovenie nerieši
skončenie nájmu, ale opätovný vznik - obnovenie nájmu. Zároveň podľa neho neobstojí ani názor, že
nie je možné aplikovať § 676 ods. 2 OZ, v prípade obligatórne písomných zmlúv. Nezakladá sa úplne
nový nájom, len sa obnovuje starý (podmienky sú známe). Účelom je legalizovať „faktický stav“
spočívajúci v pokračujúcom užívaní predmetu nájmu.
Hlušák naopak prišiel k záveru, že ustanovenie § 676 ods. 2 OZ nie je ustanovením, ktoré by malo
legalizovať faktický stav, nájomná zmluva (ako neformálna zmluva) môže vzniknúť aj konkludentnými
úkonmi (napr. pokračovaním užívania). Pokračovaním užívania by teda vznikol oprávnený dôvod
predpokladať, že vznikla nová nájomná zmluva. Účelom konkludentného obnovenia nájmu je podľa
Hlušáka určiť, v záujme právnej istoty, podmienky tohto užívania (čas, výška nájomného a pod), za
účelom vyhnutia sa sporom. Z povahy veci teda vyplýva, že § 676 ods. 2 OZ prichádza do úvahy iba
pri zmluvách, ktoré sa môžu uzavrieť aj mlčky a teda nie sú obligatórne písomné. Autor sa domnieva,
že práve z uvedeného dôvodu je v § 710 ods. 2 OZ vylúčený z aplikácie § 676 ods. 2 OZ len nájom
bytu. Zmluva o nájme bytu nie je obligatórne písomná a práve z tohto dôvodu sa podľa Hlušáka musel
zákonodarca vysporiadať explicitne s otázkou konkludentného obnovenia nájmu.
Hlušák ako ďalší argument ďalej uvádza, že podľa pôvodného znenia zákona o nájme nebytových
priestorov (§ 3 ods. 2 a 4) bol potrebný súhlas Národného výboru – cieľom bolo ovplyvňovať
využívanie priestorov so záujmami obce. Tento účel by ale bol ustanovením § 676 ods. 2 zmarený.
Pre doplnenie spektra názorov na uvedenú (nepochybne zaujímavú) otázku aplikácie konkludentného
obnovenia nájmu nebytových priestorov dodávame, že doteraz panoval u prevažnej časti autorov
názor o možnosti aplikácie § 676 ods. 2 OZ na nájom nebytových priestorov. Dulaková Jakubeková
uvádza: Keďže pri ostatných osobitných druhoch nájmu, vrátane nájmu a podnájmu nebytového
priestoru podľa zákona č. 116/1990 Zb., vylúčenie aplikácie ustanovenia § 676 ods. 2 chýba,
vychádza sa z predpokladu, že ho možno použiť.3
K rovnakému záveru sa priklonil aj Križan: Vzhľadom na subsidiaritu OZ vo vzťahu k zákonu o nájme
nebytových priestorov možno vyvodiť záver, že ustanovenie OZ týkajúce sa obnovenia nájmu po
uplynutí doby, na ktorú bol dojednaný sa použije i v prípade nájmu nebytových priestorov.4
NOVOTNÝ. M., Uznesenie najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Obdo 34/2018 z 11. 12. 2018, R 41/2019
(Konkludentné obnovenie nájmu nebytových priestorov) - Glosa I in: Súkromné právo. 2019, č. 6, s.
251-252.
2 HLUŠÁK M., Uznesenie najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Obdo 34/2018 z 11. 12. 2018, R 41/2019
(Konkludentné obnovenie nájmu nebytových priestorov) - Glosa II in: Súkromné právo. 2019, č. 6, s.
253-255.
3
DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, D. In ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M.,
SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník II. § 451 – 880. Komentár. Praha: C. H.
Beck, 2019, s. 2503.
4 KRIŽAN, M. In: DULAKOVÁ, D., DULAK, A. ,FEKETE, I., a kol. Zmluvy o prenechaní veci na
užívanie (nájomné zmluvy, zmluva o ubytovaní, zmluva o pôžičke a výpožičke a timesharingová
zmluva). S komentárom, Praha: C. H. Beck, 2012.
1
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Po posúdení všetkých uvedených pohľadov na predmetnú problematiku musíme uviesť, že sme
dospeli k úsudku, ktorý korešponduje s postojom Najvyššieho súdu SR v rozhodnutí R 41/2019 –
aplikácia ustanovenia § 676 ods. 2 sa na nájom nebytových priestorov nepoužije. Na rozdiel od
uvedeného rozhodnutia ale nesúhlasíme s názorom, že úprava skončenia nájmu je v zákone o nájme
nebytových priestorov upravená komplexne. Uvedené je zrejmé už len z prípadu zničenia veci
(nebytového priestoru) – je predsa nemysliteľné, aby sa v takomto prípade neaplikovalo ustanovenie
§ 680 ods. 1 OZ a aby bol nájomca nútený v takejto situácii uplatniť výpovedný dôvod podľa § 9 ods.
3 písm. b) zákona o nájme nebytových priestorov (výpovedný dôvod v prípade, ak sa nebytový
priestor stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie) a bol zaviazaný uhrádzať
nájomné aj počas výpovednej doby.
Ako hlavný dôvod vylúčenia aplikácie § 676 ods. 2 vidíme práve obligatórne písomnú formu zmluvy
o nájme nebytových priestorov, a to v súlade s vyššie uvedenými názormi Najvyššieho súdu SR
a Hlušáka. Sankcinovať totiž na jednej strane absenciu písomnej formy zmluvy absolútnou
neplatnosťou a na druhej priznávať prostému konkludentnému konaniu zásadný účinok predĺženia
zmluvy považujeme za neproporcionálne a v rozpore so zamýšľaným účelom zákona.
3

KONKLUDENTNÉ OBNOVENIE NÁJMU V PROSTREDÍ SUBJEKTOV VEREJNEJ
SPRÁVY

Uvedené rozhodnutie Najvyššieho súdu a z neho plynúce závery majú významný dosah aj na hlavnú
otázku nášho príspevku, a to na otázku aplikácie ustanovenia § 676 ods. 2 OZ v prípade osobitnej
úpravy nájmu v prostredí subjektov verejnej správy. Túto otázku upravujú viaceré právne predpisy.
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je explicitný: V § 13 ods.
2 in fine aplikáciu ustanovenia § 676 ods. 2 OZ vyslovene vylučuje .
V ostatných dotknutých právnych predpisoch5 ale táto otázka riešená nie je. Na druhej strane je ale
spoločným znakom týchto predpisov obligatórne písomná forma právnych úkonov6. Zároveň sa za
určitých okolností vyžaduje na nájom predchádzajúci písomný súhlas samosprávneho alebo iného
kolektívneho orgánu (napr. zastupiteľstva), pričom zákon sankcionuje absenciu takéhoto súhlasu
neplatnosťou právneho úkonu.
Ak vychádzame z analyzovaného rozhodnutia č. R 41/2019 a z vyššie ustálených záverov, už
samotná skutočnosť obligatórne písomnej formy nás privádza k záveru, že aplikácia ustanovení § 676
ods. 2 OZ je v prostredí subjektov verejnej správy vylúčená, a to bez ohľadu na to či je v predmetných
predpisoch explicitne vyjadrená alebo nie.
Ak by aj táto argumentácia nebola správna, sme toho názoru že konkludentné obnovenie nájmu nie
je prípustné, a to vzhľadom na potrebu predchádzajúceho písomného súhlasu kolektívneho orgánu.
Pre ilustráciu si zoberme príklad uzatvorenia nájomnej zmluvy v prípade vysokej školy. Na nakladanie
s majetkom verejnej vysokej školy sa vzťahuje zákon o vysokých školách a zákon o nakladaní s
majetkom verejnoprávnych inštitúcií.
V zmysle § 12 zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií sa na nakladanie s majetkom
vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas samosprávneho alebo iného kolektívneho orgánu určeného
štatútom. Týmto orgánom je akademický senát vysokej školy. S absenciou takéhoto
predchádzajúceho písomného súhlasu spája zákon neplatnosť právneho úkon, čo je explicitne
uvedené v § 12 ods. 3 zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií: „Právny úkon, na
ktorý nebol daný predchádzajúci písomný súhlas podľa odseku 2, je neplatný. Neplatný je aj právny
úkon, ktorý je v rozpore s týmto zákonom alebo s osobitným zákonom“.
Keďže v situácii, kedy by bolo možné aplikovať ustanovenie § 676 ods. 2 OZ, k takémuto súhlasu zo
strany akademického senátu nedošlo, nájomca nemôže mať platný právny titul na užívanie predmetu
nájmu. Uvedené kogentné normy verejného práva vylučujú ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho
Napr. zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, zákon o majetku obcí, zákon o
majetku VÚC.
6 § 3 ods. 3 zákona o nakladaní s majetkom, § 6 ods. 6 zákona o majetku obcí, § 6 ods. 6 zákon č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
5
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zákonníka z dôvodu existencie právnej zásady lex specialis derogat legi generali. Opačný výklad by
bol v zrejmom rozpore s účelom dotknutých verejnoprávnych noriem.
Pokiaľ špeciálny zákon (v tomto prípade zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií)
obsahuje odlišnú právnu úpravu, má táto právna úprava prednosť pred všeobecným zákonom
(Občianskym zákonníkom). Z uvedeného vyplýva, že nie je možné, aby sa nájomca (alebo
prenajímateľ) odvolával na automatickú prolongáciu upravenú v Občianskom zákonníku. Uvedené
korešponduje aj s vyššie uvedenou argumentáciou Hlušáka k (v minulosti) vyžadovaným súhlasom
Národného výboru pri nájme nebytových priestorov.

4

ZÁVER

Po analýze relevantných súdnych rozhodnutí, právnych predpisov a právnej spisby
upravujúcich otázku konkludentného obnovenia nájmu podľa ustanovenia § 676 ods. 2 sme dospeli
k jasnému záveru – konkludentné obnovenie nájmu je v prostredí subjektov verejnej správy vylúčené.
Uvedené platí bez potreby explicitnej formulácie takéhoto zákazu v texte právnej normy. Aplikácia
predmetného ustanovenia by bola v rozpore s účelom verejnoprávnych noriem, ako aj so samotným
účelom ustanovenia § 676 ods. 2. Predmetné ustanovenie bolo do Občianskeho zákonníka zakotvené
s cieľom zvýšenia právnej istoty účastníkov nájomného vzťahu, nie s cieľom obchádzania zákona. Ak
zákon vyžaduje obligatórne písomnú formu alebo súhlas verejnej autority nie je v súlade s ratio legis
tieto povinné náležitosti obchádzať cestou konkludentného obnovenia nájmu.
.
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ZMLUVA O NÁJME BYTU UZATVORENÁ NA 100 ROKOV MOŽNO JU VYPOVEDAŤ?
Zuzana Klincová1
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract:

In the submitted paper, the author analyzes the possibilities of termination of the
lease agreement (including the lease of flat) concluded for a definite period, as well
as the issue of the so-called eternal treaties not only in terms of de lege lata
legislation but also in terms of de lege ferenda legislation

Abstrakt:

Autorka v príspevku analyzuje možnosti výpovede nájomnej zmluvy (vrátane nájmu
bytu) uzatvorenej na dobu určitú, ako aj problematiku tzv. večných zmlúv nielen
z hľadiska právnej úpravy de lege lata ale aj z hľadiska právnej úpravy de lege
ferenda.

Key words:

lease agreement, agreement on lease of flat, fixed-term contract, termination,
protected lease, productive age of a person, perpetual agreements, recodification
of the Civil Code

Kľúčové slová: nájomná zmluva, zmluva o nájme bytu, zmluva na dobu určitá, výpoveď, chránený
nájom, produktívny vek človeka, večné zmluvy, rekodifikácia Občianskeho
zákonníka
1

ÚVOD

Problematika jednostranného ukončenia záväzkovoprávnych vzťahov výpoveďou by sa na
prvý pohľad mohla zdať elementárna a ničím neprekvapujúca. Opak je však pravdou. Výpoveď, ako
základný inštitút občianskeho práva, vyvoláva vo vzťahu k nájomným zmluvám viacero aplikačných
problémov. V jednotlivých častiach článku, sa budeme snažiť sformulovať spoľahlivé a právne
udržateľné vysvetlenie, či je vôbec možné s platnými právnymi účinkami uzatvoriť zmluvu
s neprimerane dlhou dobou trvania. Následne, za účelom vyvodenia záveru o možnosti, resp.
nemožnosti jej výpovede, posúdime charakter takto uzatvorenej zmluvy z hľadiska dĺžky jej trvania.
2

VŠEOBECNE K MOŽNOSTIAM VÝPOVEDE ZÁVÄZKOVOPRÁVNEHO VZŤAHU PODĽA
OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA

Ustanovenie § 5822 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) upravuje inštitút výpovede, ktorý predstavuje jeden zo
spôsobov zániku záväzkovo-právneho vzťahu. Jeho podstata spočíva v tom, že za splnenia
zákonných a/alebo zmluvných podmienok môže subjekt záväzkovoprávneho vzťahu tento vzťah
ukončiť, a to jednostranným právnym úkonom. Na to, aby sme zodpovedali otázku možnosti výpovede
zmluvy o nájme bytu, uzatvorenej na dobu určitú, v prípade absencie osobitných zmluvných
dojednaní, si musíme vymedziť zákonné predpoklady výpovede. Tie stanovuje Občiansky zákonník

1

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-0199.
§ 582 ods. 1 Občianske zákonníka: „Ak je dojednaná zmluva na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na
nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť a ak zo
zákona alebo zo zmluvy nevyplýva spôsob jej výpovede, možno zmluvu vypovedať v lehote troch mesiacov ku
koncu kalendárneho štvrťroka.“
2
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vo všeobecných ustanoveniach, ktoré predstavujú právnu normu lex generalis. Osobitné ustanovenia
o nájme ani špecifické ustanovenia o nájme bytu neobsahujú odchýlnu právnu úpravu tejto otázky.
Primárnym predpokladom ukončenia záväzku výpoveďou je jeho existencia na nepretržitú činnosť,
opakovanú činnosť alebo povinnosť zdržať sa určitej činnosti, prípadne ju strpieť. Z dikcie zákona
ďalej vyplýva, že musí ísť o záväzok, ktorý sa vyznačuje trvalým charakterom a súčasne, zmluva musí
byť uzatvorená na dobu neurčitú ak z iného zákonného ustanovenia alebo zmluvných dojednaní strán
nevyplýva osobitný spôsob výpovede. Takýto charakter má aj zmluva o nájme bytu uzatvorená na
dobu neurčitú, a preto neexituje pochybnosť o zákonnej možnosti jej skončenia výpoveďou. Ako je to
ale v prípade zmluvy o nájme bytu uzatvorenej na dobu určitú?
Podmienkou pre možnosť výpovede záväzku dojednaného na dobu určitú, je existencia osobitného
zákonného ustanovenia, akým je napríklad ustanovenie § 9 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnP“), prípadne
existencia osobitného zmluvného dojednania o možnosti výpovede záväzku na dobu určitú zakotvená
priamo v ustanoveniach zmluvy. Z tohto dôvodu, explicitné dojednanie nájomcu a prenajímateľa
o možnosti ukončiť nájomný vzťah výpoveďou, aj v prípade zmluvy na dobu určitú, predstavuje
zákonom aprobovanú možnosť, bez akejkoľvek sankcie zmluvných strán spočívajúcej v neplatnosti
takéhoto ustanovenia.
V prípade izolovaného výkladu, berúc v úvahu len všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka
o výpovedi, záväzky, ktorých predmetom je jednorazove plnenie, prípadne sú dojednané na dobu
určitú, nemožno v zmysle všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka vypovedať, čo však
nevylučuje možnosť ich ukončenia iným zákonom predpokladaným alebo zmluvnými stranami
dohodnutým spôsobom. Ak by sme ďalej nepokračovali v skúmaní danej problematiky, na základe
vyššie uvedeného by sme museli vyvodili záver o nemožnosti výpovede zmluvy o nájme bytu
uzatvorenej na dobu určitú. Ale je to naozaj tak?
3

MOŽNOSTI VÝPOVEDE ZMLUVY O NÁJMU BYTU UZATVORENEJ NA DOBU URČITÚ

Za účelom analýzy možnosti vypovedať nájomnú zmluvu, uzatvorenú na dobu určitú, ktorej
predmetom je nájom bytu, sa primárne pozrieme na všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka
o nájme. V zmysle § 676 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že: „nájom sa skončí uplynutím doby,
na ktorú sa dojednal, ak sa prenajímateľ nedohodne s nájomcom inak.“ Z uvedeného vyplýva, že
k zániku nájmu uplynutím dojednanej doby nedôjde v prípade divergentnej dohody nájomcu
a prenajímateľa. Jej obsahom môže byť najmä skrátenie trvania záväzkovoprávneho vzťahu, alebo
naopak jeho predĺženie, prípadne zmena obsahu záväzkovoprávneho vzťahu zmenou trvania nájmu
na dobu neurčitú. Okrem toto, pod pertraktovanou právnou normou, v zmysle ktorej „nájom veci
dojednaný na dobu určitú možno skončiť aj „inak“ než uplynutím doby, je potrebné rozumieť aj dohodu
o skončení nájmu výpoveďou. A teda, aj nájom dohovorený na dobu určitú sa môže skončiť
výpoveďou, ak je výpoveď podľa ustanovenia § 676 ods. 1 Občianskeho zákonníka dohovorená.“3
Z uvedeného záveru súdneho rozhodnutia možno a contrario vyvodiť, že v prípade absencie
osobitného zmluvného dojednania o možnosti výpovede nájmu uzatvoreného na dobu určitú, jeho
ukončenie týmto spôsobom nepredstavuje zákonom aprobovaný spôsob.
Osobitný prípad platného skončenia nájmu výpoveďou (pri zmluve o nájme uzatvorenej na dobu
určitú), predstavuje naviazanie výpovede na konkrétny zákonný výpovedný dôvod ako je tomu
v ustanovení § 680 ods. 3 Občianskeho zákonníka.4 Uvedené ustanovenie predstavuje právnu normu
lex generalis, ktorá sa bude subsidiárne aplikovať aj na osobitné ustanovenia o nájme bytu. Explicitne
sa ním upravuje možnosť výpovede zmluvy o nájme výlučne, v prípade zmeny vlastníctva
nehnuteľnej veci. Táto možnosť je expressis verbis priznaná výhradne nájomcovi. Prenajímateľovi
táto možnosť neprináleží. V uvedenom prípade, teda možno ukončiť zmluvu o nájme bytu

viac pozri: Rozhodnutie Krajského súdu v ZA zo dňa 30. 8. 2015, sp. zn. 8Co/335/2015
viac pozri: § 680 ods. 3 Občianskeho zákonníka: „ak dôjde ku zmene vlastníctva k nehnuteľnej veci,
môže z tohto dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu iba nájomca, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá
na dobu určitú; výpoveď však musí podať v najbližšom výpovednom období, pokiaľ je zákonom alebo
dohodou ustanovené. Pri zmene vlastníctva k hnuteľnej veci môže zmluvu vypovedať aj nadobúdateľ.“
3
4
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s obmedzenou dobou trvania, jednostranným právnym úkonom nájomcu (výpoveďou), spôsobom
kompatibilným s dikciou Občianskeho zákonníka.5
Máme však za to, že ustanovenia o ukončení zmluvy o nájme bytu majú osobitný charakter vo vzťahu
k ustanoveniu § 676 ods. 1 Občianskeho zákonníka ako aj k ustanoveniu § 582 ods. 1 Občianskeho
zákonníka. Vzhľadom na chránený charakter nájmu bytu posudzovanie možnosti výpovede zmluvy
o nájme bytu uzatvorenej na dobu určitú, podlieha osobitnému režimu, najmä v nadväznosti na
teleologický výklad právnych noriem.
Rovnako ako nájomná zmluva podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka, tak aj zmluva
o nájme bytu, môže byť uzatvorená tak na dobu určitú, ako aj na dobu neurčitú. V zmysle ustanovenia
§ 710 ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že: „ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne
tiež uplynutím tohto času.“ Ustanovenia o konkludentnom obnovení nájmu sa v zmysle aktuálnej
právnej úpravy na nájom bytu nepoužijú.6
Posudzovanie charakteru uzatvorenej zmluvy o nájme bytu z hľadiska ohraničenia dĺžky jej trvania
má dôsledky najmä v praktickej rovine. Tie sa aktuálne najmarkantnejšie prejavili v súvislosti so
šírením vírusu COVID-19, kedy mnoho nájomcov v pozícii zamestnancov, najmä v hlavnom meste
Slovenskej republiky, skončilo pracovný pomer v dôsledku úpadku cestovného ruchu či obligatórneho
uzatvorenia prevádzok, alebo ostalo dlhodobo, v rámci prevenčných opatrení pred šírením
coronavírusu, pracovať z tzv. homeofficu, čo rezultovalo v náhlej zmene vedúcej k nadbytočnosti bez
tak drahého nájomného bývania. Nájomcovia sa v početných prípadoch dostali do situácie, kedy bol
záväzkovoprávny vzťah medzi nimi a prenajímateľom, založený zmluvou o nájme bytu uzatvorenou
na určitú dobu, s absenciu osobitnej úpravy o možnosti výpovede. Intenciou nájomcu bolo, čo
najrýchlejšie vypovedať nájom bytu, aby uplynutím výpovednej doby nájom bytu zanikol, čo narážalo
na nevoľu prenajímateľov, ktorí v snahe udržať svoj pasívny príjem z nájmu argumentovali
nemožnosťou výpovede nájmu bytu uzatvorenej na dobu určitú. Ako teda uvedenú situáciu riešiť?
Primárne dávame do pozornosti, že na uvedenú problematiku je možné nazerať tak zo strany nájomcu
ako aj zo strany prenajímateľa. Zodpovedať preto musíme hneď dve nastolené otázky: (I) za akých
podmienok môže zmluvu o nájme bytu uzatvorenú na dobu určitú vypovedať prenajímateľ? a (II) za
akých podmienok môže zmluvu o nájme bytu uzatvorenú na dobu určitú vypovedať nájomca?
3.1
Výpoveď prenajímateľa
„Právo ukončiť nájomný pomer výpoveďou je jedným zo základných práv nájomcu a prenajímateľa.“7
V nadväznosti na chránený charakter nájmu bytu expressis verbis upravený v ustanovení § 685 ods.
1 druhá veta Občianskeho zákonníka, sa podmienky ukončenia záväzkovoprávneho vzťahu líšia,
v závislosti od toho, či výpoveď dáva nájomca alebo prenajímateľ.
Prenajímateľ môže nájom bytu vypovedať výlučne z taxatívne vymedzených zákonných dôvodov,
upravených v ustanovení § 711 Občianskeho zákonníka. Doktor Fekete uvádza, že: „výpoveď z
nájmu nepodmieňuje Občiansky zákonník dĺžkou trvania nájomného pomeru ani tým, či je nájom
dojednaný na určitú alebo neurčitú dobu.“8 Uvedené možno rezultovať najmä so zreteľom na
systematický a logický výklad právnych noriem upravujúcich skončenie nájmu bytu. Zo samotného
charakteru a formulácie jednotlivých výpovedných dôvodov totiž jasne vyplýva, že ich možno
aplikovať tak pri zmluve uzatvorenej na dobu určitú ako aj pri zmluve uzatvorenej na dobu neurčitú.
Dovolíme si vysloviť záver, že by bolo neracionálne a v rozpore s dobrými mravmi, aby v niektorých
prípadoch, najmä ak nájomca nezaplatil nájomné po dĺžku prezumovanú zákonom, prípadne hrubo
poškodzuje prenajatý byt, nemohol prenajímateľ vypovedať nájom bytu len z dôvodu, že
záväzkovoprávny vzťah má obmedzenú dobu trvania. Uvedené by ad absurdum znamenalo, že
napriek závažným porušeniam zmluvných povinností zo strany nájomcu, by prenajímateľ nemal
k dispozícii žiadne efektívne legálne prostriedky na ochranu svojho vlastníckeho práva.

viac pozri aj ustanovenia § 9 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov
6 viac pozri: § 710 ods. 2 druhá veta Občianskeho zákonníka
7 viac pozri: FEKETE, Imrich. 2.4.1.2 Zánik nájmu bytu výpoveďou. In: DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ,
Denisa, FEKETE, Imrich, KRIŽAN, Martin. Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného
práva. 1. vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo C. H. Beck, 2014, s. 256
8 tamtiež
5
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V úvahu samozrejme prichádza aj argumentačná línia, v zmysle ktorej, vzhľadom na chránený
charakter nájmu bytu, chcel zákonodarca týmto spôsobom zvýhodniť nájomcu, ak prenajímateľ
tendenčne uzatvoril zmluvu o nájme bytu s určitou dobou trvania, v snahe vyhnúť sa povinnosti
zabezpečiť bytovú náhradu po jeho skončení, prípadne komplikáciám s vyprataním nehnuteľnosti
v prípade osôb v hmotnej núdzi a podobne. Týmto spôsobom by bol prenajímateľ takpovediac
„sankcionovaný“ a nepriamo donútený uzatvárať zmluvy o nájme bytu s neurčitou dobou trvania tak,
aby mohol v prípade potreby, uplatniť niektorý z výpovedných dôvodov. Túto argumentačnú líniu sme
si neosvojili a máme za to, že prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu zo zákonom uvedených
dôvodov bez ohľadu na ohraničenosť dĺžky trvania nájomného vzťahu.
3.2

Výpoveď nájomcu

Postavenie nájomcu pri skončení nájmu bytu je diametrálne odlišné od postavenia prenajímateľa.
Občiansky zákonník totiž nestanovuje žiadne výpovedné dôvody, ktorými by bol nájomca pri
adresovaní výpovede prenajímateľovi viazaný. Z dikcie Občianskeho zákonníka však nie je zrejmé,
či môže dať nájomca výpoveď nájmu bytu len pri nájme dojednanom na dobu neurčitú alebo aj pri
nájme na dobu určitú.
Pokiaľ pristúpime ku gramatickému výkladu ustanovenia § 710 ods. 2 v nadväznosti na § 710 ods. 1
Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého: „nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi
prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou. Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas,
zanikne tiež uplynutím tohto času,“ môžeme dospieť k viacerým právnym záverom, a to že:
(I) nájom bytu zaniká vždy dohodou alebo výpoveďou zmluvných strán a v prípade doby určitej, tiež
uplynutím tejto doby. To by rezultovalo v právny záver, že nájomca môže nájom bytu na dobu
určitú vypovedať bez uvedenia dôvodu a kedykoľvek; naopak
(II) ustanovenie § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa viaže výlučne na výpoveď danú
prenajímateľom adresovanú nájomcovi, čo niektorí autori odvodzujú z obsahu ustanovenia § 710
ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktoré pojednáva len o začiatku plynutia a minimálnej dĺžke
výpovednej doby určenej prenajímateľom nájomcovi. Záverom tohto výkladu právnej normy je, že
predmetné ustanovenia sa vôbec netýkajú nájomcu. Keďže osobitné ustanovenia o nájme bytu
vôbec neupravujú inštitút výpovede vo vzťahu k nájomcovi, bude sa subsidiárne aplikovať
všeobecná právna úprava ustanovení § 582 a § 677 Občianskeho zákonníka, a preto nájomca
zmluvu o nájme bytu uzatvorenú na dobu určitú vypovedať nemôže.
Domnievame sa, že obe argumentačné línie majú v istom smere rácio. Na jednej strane, vzhľadom
na tendencie prenajímateľov obchádzať ochranu nájomcu garantovanú ustanoveniami Občianskeho
zákonníka prostredníctvom nájomných zmlúv uzatvorených na dobu určitú, by mal mať nájomca ako
slabší subjekt k dispozícii možnosť nájom bytu vypovedať kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu. Na
strane druhej je absolútne v rozpore so základnou logikou, aby bolo možné ex lege, a teda s
absenciou výslovnej dohody zmluvných strán, vypovedať akúkoľvek zmluvu uzatvorenú na dobu
určitú.
Jazykový výklad predmetných ustanovení teda nie je jednoznačný, a preto platí, že „jazykový výklad,
hoci je pre právnu interpretáciu nevyhnutný (conditio sine qua non), je iba jednou z viacerých metód,
ktoré má interpret právneho textu k dispozícií. Ak vzbudzuje výsledok jazykovej interpretácie
pochybnosti, je potrebné, aby bol preskúšaný inými výkladovými metódami a v ich svetle potvrdený
ako správny a vystihujúci zmysel práva, resp. prirodzené chápanie spravodlivosti, alebo zavrhnutý
ako chybný.“9 Aj podľa názoru ústavného právnika Drgonca nie je jazykový výklad vždy prioritný „v
právnej vede neexistuje všeobecne prijatá dohoda, či niektorá z metód výkladu má prioritu. Jednotlivé
metódy by sa mali navzájom dopĺňať a viesť k zrozumiteľnému a rozumne odôvodniteľnému
vysvetleniu textu právnej normy a jej účelu.“10
Autorka tohto príspevku zastáva názor o možnosti nájomcu vypovedať zmluvu o nájme bytu
kedykoľvek, a bez uvedenia dôvodu. Nájomca totiž „realizuje svoju bytovú potrebu, zatiaľ čo

viac pozri: Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 4As/1/2008
viac pozri: DRGONEC, J.: „Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax.“ Bratislava. Vydavateľstvo
C. H. Beck, 2015. s. 133 in uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 01.06.2016, sp. zn. I. ÚS 348/2016
9

10
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prenajímateľ realizuje zväčša ekonomický cieľ spočívajúci v zinkasovaní finančných prostriedkov ako
odplaty za užívanie nehnuteľnosti.“11 V prospech možnosti nájomcu vypovedať nájom bytu na dobu
určitú, hovorí primárne teleologický výklad predmetných právnych noriem spočívajúci v ochrane
nájomcu ako slabšieho subjektu záväzkovoprávneho vzťahu. Z uvedeného dôvodu by sme nemali
predmetné zákonné ustanovenia vykladať reštriktívne, tým viac, že zúžený výklad smeruje
v neprospech toho, koho majú predmetné ustanovenia chrániť, a to nájomcu. Ad absurdum, bolo by
v rozpore s účelom ustanovení Občianskeho zákonníka, ak by v prípade zmluvy o nájme bytu
uzatvorenej na 20 rokov, nemohol nájomca nájom bytu vypovedať. Ak teda prenajímateľ môže
vypovedať nájom bytu uzatvorený na dobu určitú, čo i len zo zákonom vymedzených dôvodov, nemala
by byť táto možnosť odopretá nájomcovi. Ak by sa tak stalo, chránený charakter nájmu bytu ustupuje
maximálne do úzadia.
Na podporu predmetnej argumentácie dodávame, že na základe predmetnej analýzy máme
v kontraste gramatický a teleologický výklad ustanovení Občianskeho zákonníka. Keďže ustanovenia
Občianskeho zákonníka upravujúce predmetnú problematiku nie sú formulované jednoznačne, bude
potrebné podporne použiť aj iné výkladové metódy (teleologický výklad, logický výklad a iné):
„systematický a teleologický výklad, ktoré sú spôsobilé v kontexte racionálnej argumentácie
predstavovať významný kolektív pri zistení obsahu a zmyslu aplikovanej právnej normy, a to najmä v
prípade, keď existuje určité napätie medzi doslovným a teleologickým či systematickým výkladom.“12
Rovnako v prospech možnosti výpovede hovorí aj nemožnosť dohody medzi nájomcom
a prenajímateľom na dôvodoch odstúpenia prenajímateľa od zmluvy o nájme bytu, čo de facto (nie
de iure) znemožňuje dohodu prenajímateľa a nájomcu o možnosti nájomcu od zmluvy odstúpiť,
nakoľko v praktickej rovine sa zvykne možnosť odstúpenia od zmluvy zakotviť obdobne pre obe
zmluvné strany. V prípade jednostrannej možnosti odstúpenia od nájomnej zmluvy, by došlo k ešte
väčšiemu protežovaniu osoby nájomcu, s čím by väčšina prenajímateľov s najväčšou
pravdepodobnosťou nesúhlasila. Uvedené by znamenalo, že nájom na dobu určitú by bolo možné zo
strany nájomcu ukončiť len dohodou alebo uplynutím doby.
4

CHARAKTER ZMLUVY O NÁJME BYTU UZATVORENEJ NA 100 ROKOV, PRÁVNY STAV
DE LEGE LATA

V nadväznosti na predchádzajúce časti tohto príspevku, budeme ďalej analyzovať charakter nájomnej
zmluvy uzatvorenej na neprimerane dlhé časové obdobie, ilustračne na 100 rokov, čo najlepšie
demonštruje polemiku s tým súvisiacu. Do tejto kategórie zmlúv súčasne subsumujeme všetky tie
zmluvy, ktoré sú síce ohraničené konkrétne určenou dobou, čo prvoplánovo evokuje charakter zmluvy
uzatvorenej na dobu určitú, avšak po sekundárnej analýze zistíme, že napriek presne vymedzenej
dobe trvania, sú uzatvorené na tak dlhé časové obdobie, že ide o de facto dobu neurčitú.
Od posúdenia tejto otázky bude simultánne závisieť možnosť prípadného ukončenia nájomnej zmluvy
výpoveďou, bez existencie osobitného zmluvného dojednania, v prípade zmlúv uzatvorených podľa
všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka o nájme. Avšak, vzhľadom na formuláciu právneho
záveru o možnosti výpovede zmluvy o nájme bytu tak pri dobe neurčitej, ako pri dobe určitej, nie je
táto otázka relevantná vo vzťahu k nájmu bytu, kde v nadväznosti na predchádzajúce časti článku
vieme formulovať pomerne jednoznačný právny názor.
Keďže 100 rokov predstavuje pomerne dlhý časový úsek presahujúci štandardnú dĺžku ľudského
života, uzatvorenie extrémne dlho trvajúcej zmluvy, môže v praxi spôsobovať viaceré problémy.
Rozhodovacia prax v Slovenskej republike v predmetnej otázke takmer úplne absentuje, napriek
našej domnienke o bežne zaužívanej praxi uzatvárania takýchto zmlúv.
Je nesporné, že autonómia vôle v súkromnoprávnych vzťahov umožňuje uzatvoriť nájomnú zmluvu
podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka (pre lepšiu ilustráciu napríklad nájomnú
viac pozri: KLINCOVÁ Z., KIŠŠOVÁ S.: „O princípe ochrany slabšej strany v právnej úprave nájmu
bytu.“ in Zborník z konferencie Banskobystrické zámocké dni práva 2019, 98-111s. ISBN: 978-80557-1714-2
12 viac pozri: Nález Ústavného súdu SR zo dňa 05.10.2011, sp. zn. I. ÚS. 351/2010
11
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zmluvu k vonkajšiemu parkovaciemu stojisku) na akúkoľvek dlhú dobu, keďže Občiansky zákonník
nijakým spôsobom zmluvné strany v otázke dĺžky trvania nájomného vzťahu nelimituje. Platí totiž, že
„pre správanie sa fyzických a právnických osôb platí princíp spočívajúci v zásade „čo nie zakázané,
je dovolené“. Tento princíp vychádza z priority slobody a znamená, že pokiaľ zamýšľané správanie
sa fyzických alebo právnických osôb nie je právne upravené, t. j. nie je ani zakázané, ani dovolené,
platí, že tieto subjekty môžu konať slobodne podľa uvedenej zásady. Smú sa teda správať podľa
vlastného uváženia, ak prameň práva prijatý v súlade so zásadami materiálneho právneho štátu im
neurčil povinnosť správať sa spôsobom za určených podmienok.“ 13
Zaujímavý pohľad na danú problematiku poskytol Juraj Gyarfas 14, ktorý storočný nájom prepojil
s problematikou resp. nedostatkom vážnosti vôle zmluvných strán. Vyslovil právny názor, že tak
fyzická ako aj právnická osoba sa v prípade večných zmlúv zaväzuje k záväzku presahujúcemu dĺžku
bežného života fyzickej osoby, resp. existenciu právnickej osoby. To rezultuje do situácie, že osoby
nezaväzujú len seba, ale aj svojich právnych nástupcov, dokonca s tým, že nájomnú zmluvu
uzatvorenú podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka nebude možné vypovedať,
keďže ide o zmluvu uzatvorenú na dobu určitú (ak nie je dohodnuté inak). Nedostatok vážnosti vôle
v zmysle právnej teórie rezultuje do absolútnej neplatnosti právneho úkonu. 15 V nadväznosti na to
skúmal, či kauzou, a teda hospodárnym účelom právneho úkonu, nie je skôr zriadenie vecného
bremena či prevod vlastníctva k nehnuteľnosti. Večný nájom teda v určitom ohľade predstavuje hybrid
medzi vecným a obligačným právom.16 Vo viacerých prípadoch však nemusí byť zmysel a cieľ
uzatvorenia večných zmlúv a priori nepočetný, spočívajúci v snahe obísť ustanovenia Občianskeho
zákonníka, či ustanovenia daňových predpisov, no môže byť založený na ochrane prostriedkov
investovaných nájomcom v súvislosti s prenajatou vecou. Domnievame sa však, že investície do
prenajatej veci je možné upraviť aj iným zákonom aprobovaným spôsobom bez nutnosti založenia
záväzku na neprimerane dlhé časové obdobie.
Máme za to, že vo väčšine prípadov pôjde o tendenčne uzatvorené zmluvy, s cieľom „zabetónovania“
dĺžky trvania nájmu bez možnosti jej výpovede, čím sa de iure obchádza inštitút vecných práv, pri
ktorom zákonodarca rigidnejším spôsobom upravil práva a povinnosti zmluvných strán ako v prípade
záväzkovoprávnych vzťahov (napr. obligatórnosť písomnej formy, osvedčenie podpisu prevodcu,
podpisy strán na jednej strane, súhlas pri nakladaní spoločnou vecou s požiadavkou vyššieho počtu
hlasov spoluvlastníkov, zákonné predkupné právo, registrácia vo verejnom registri atď.). Uvedeným
konaním dochádza súčasne k porušeniu základného pojmového znaku nájmu, ktorým je dočasnosť
ako tzv. esencia negotii.17 Zmluvy uzatvorené na 100 rokov predstavujú večné zmluvy, s určitosťou
ich nemôžeme považovať za zmluvy dočasné.
Okrem iného, ak by sme chceli na predmetný úkon aplikovať teóriu o simulovaných právnych
úkonoch, rovnako by sme nedospeli k pozitívnym záverom vo vzťahu k platnosti právneho úkonu.18
Doktor Fekete k simulovaným právnym úkonom uvádza: „o prípad simulácie ide vtedy, ak sa
predstieraním (simulovaním) uzavretia jedného právneho úkonu sleduje zakrytie iného
(disimulovaného) právneho úkonu. Právny úkon teda trpí vadou, ktorá spočíva v nezhode vôle
s prejavom, lebo obe strany zhodne prejavujú niečo iné, než čo v skutočnosti zhodne chcú.“19
Rovnako profesor Knapp k uvedenému uvádza: „U simulované smlouvy nájemní z tohoto hlediska
může, jak bylo řečeno, jít zejména o disimulaci smlouvy kupní. Kontrahenti chtějí dosáhnout
hospodářského efektu, kterého se zpravidla dosahuje uzavřením smlouvy kupní, z určitého důvodu
ho však chtějí dosáhnout jinak, a to tak, že dosáhnou hospodářsky velmi podobného efektu uzavřením
viac pozri: Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 24.01.2018, sp. z n. 6 Cdo 7/2017
viac pozri: GYARFAS J., KOLENOVÁ Z.: „Nájomná zmluva na dobu 100 rokov – úvahy v rovine de
lege lata a de lege ferenda.“ in Justičná revue č. 3/2009
15 viac pozri: § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka
16 viac pozri: KNAPP V.: „Devadesát devět“, In: Právní Praxe, č. 10/1994, s. 574
17 viac pozri: § 663 Občianskeho zákonníka
18 viac pozri: § 41a ods. 2 Občianskeho zákonníka
19 viac pozri: FEKETE I.: „Občiansky zákonník. 1. zväzok (Všeobecná časť). Veľký komentár, 3.
aktualizované a rozšírenie vydanie. Bratislava. EUROKÓDEX 2017, 587s.
13
14
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smlouvy jiné.“20 Aj v tomto prípade by sme sa však dopracovali ka absolútnej neplatnosti právneho
úkonu pre nedostatok formy.21 Z ustanovenia § 41 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka totiž
vyplýva, že „simulovaný právny úkon (urobený predstierane, tzv. „naoko“) je síce neplatný, ale v
zásade nie je vylúčená platnosť disimulovaného právneho úkonu (zastieraný právny úkon, ktorý
účastníci v skutočnosti urobili). Takýto disimulovaný právny úkon však platí len, ak vyjadruje vôľu
účastníkov právneho úkonu a ak spĺňa všetky náležitosti právneho úkonu....“22 V danom prípade však
zastretý právny úkon bude s najväčšou pravdepodobnosťou neplatný, keďže zmluvy o prevode
nehnuteľnosti resp. zmluvy o zriadení vecného bremena vyžadujú písomnú formu, overenie podpisov
a ďalšie náležitosti, o ktorých sme sa už zmienili v článku vyššie. Nie je však vylúčené, že by
predmetná zmluva uvedené náležitosti spĺňala, vtedy by sme mohli uvažovať o konverzii právneho
úkonu.23
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, ako aj v nadväznosti na existujúcu právnu teóriu k obchádzaniu
zákona, ku ktorej uvádza prof. Števček, že „neplatný je právny úkon, ak síce nie je v rozpore s
výslovnou zákonnou normou, in fraudem legis, ale svojimi účinkami odporuje účelu zákonnej normy.
Obchádzanie zákona spočíva vo vylúčení záväzného pravidla zámerným použitím prostriedku, ktorý
sám osebe nie je zakázaný; konanie in fraudem legis predstavuje postup, ako sa niekto správa podľa
práva, ale tak, aby zámerne dosiahol výsledok, ktorý je právnou normou nepredvídaný a nežiaduci,“24
sa pre vyriešenie predmetnej situácie naskytujú dve možnosti riešenia.
Prvou z nich, ktorá je zároveň veľmi prísna, by aj v dôsledku vyššie citovanej právnej teórie (najmä
pre nedostatok vážnosti vôle, obchádzanie zákona, nedostatok formy právneho úkonu) malo ísť
o zmluvy absolútne neplatné. Tu si však dovoľujeme uviesť, že: „základným princípom výkladu zmluvy
je priorita výkladu, ktorý nezakladá neplatnosť zmluvy, pred takým výkladom, ktorý neplatnosť zmluvy
zakladá, ak sú možné oba výklady.“25
Vzhľadom k tomu, sa ako druhá možnosť, pri súčasnom zachovaní platnosti predmetných zmlúv, javí
posúdenie predmetných zmlúv ako takých, ktoré sú uzatvorené na dobu neurčitú, a teda bude možné
ich bez výraznejších zákonných reštrikcií vypovedať.26 Uvedenú argumentačnú líniu podporuje aj
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, v zmysle ktorého: „ujednání o délce nájmu přesahujícího obvyklou
délku lidského života nemůže požívat výhod smluvního vztahu uzavřeného na dobu určitou. Takové
ujednání svědčí pro závěr, že obsahově jde o smlouvu sjednanou na dobu neurčitou.“ 27 Pravdou však
je, že predmetnom rozhodnutí však absentuje vecné zdôvodnenie takejto argumentácie.28

viac pozri: KNAPP V.: „Devadesát devět“, In: Právní Praxe, č. 10/1994, s. 575
viac pozri: § 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka
22 viac pozri: Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 19.10.2010, sp. zn. M Cdo 11/2009
23 viac pozri: § 41a ods. 1 Občianskeho zákonníka
24 viac pozri: ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ,
M. a kol.: „Občiansky zákonník I., II. § 1 ‒ 880. Komentár.“ Praha: C. H. Beck, 2015, 270 s.
25 viac pozri: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 19.10.2010, sp. zn. 5 MCdo 11/2009
26 viac pozri: § 677 Občianskeho zákonníka
27 viac pozri: Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 28. marca 2007, sp. zn. 28 Cdo 2747/2004
28 viac pozri: Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29.1.2014, sp. zn. 29 Cdo 60/2012: „Z
neskoršej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR: „Nejvyšší soud je nicméně přesvědčen, že
závěry formulované v jeho rozsudku sp. zn. 28 Cdo 2747/2004 k nájemním smlouvám sjednaným na
dobu 100 let se nikterak neprotiví požadavku, aby v případě, že strany v souladu s principem smluvní
autonomie vyjádřily jednoznačně vůli sjednat nájemní smlouvu na dobu určitou (zde na dobu 90 let),
se úsudek, že při době nájmu „přesahující obvyklou délku lidského života“ jde ve skutečnosti o nájem
sjednaný na dobu neurčitou, odvíjel též od zhodnocení účelu takto sjednaného nájmu…… Dospěje-li
odvolací soud k závěru, že pro nájemní smlouvu, jež má být sjednána na dobu určitou, je doba nájmu
sjednaná v délce 90 let sice nepřiměřeně dlouhá, ale úsudek, že jde o nájem sjednaný na dobu
neurčitou, povede k popření účelu nájmu, bude namístě, aby při respektu k principu smluvní
autonomie (a s přihlédnutím k § 41 obč. zák.) zvážil, zda taková nájemní smlouva nemá být nadále
považována za smlouvu uzavřenou na dobu určitou.“
20
21
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Podľa názorov právnych teoretikov, zdôvodnenie predmetného rozsudku by mohlo byť založené na
čiastočnej neplatnosti právneho úkonu, v otázke určenia dĺžky trvania nájomného vzťahu. Vtedy by
sa mali podporne použiť dispozitívne ustanovenia Občianskeho zákonníka, a to najmä § 686 ods. 2:
„ak doba nájmu nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú.“29
Ide síce o osobitné ustanovenie o nájme bytu, na základe ustanovenie § 853 Občianskeho zákonníka,
by sme predmetné ustanovenie vedeli analogicky použiť aj na zmluvy uzatvorené podľa všeobecných
ustanovení Občianskeho zákonníka o nájme. Ba čo viac, aj simulácia právneho úkonu sa v zmysle
judikatúry Českého najvyššieho súdu, môže týkať rovnakého zmluvného typu, len odlišných
zmluvných podmienok. To rovnako hovorí v prospech reklasifikácie dĺžky trvania nájmu, ako nájmu
uzatvoreného na dobu neurčitú.
5

VEČNÉ ZMLUVY A FIKCIE PRI TRVANÍ NÁJMU BYTU, PRÁVNY STAV DE LEGE
FERENDA

V Legislatívnom zámere nového Občianskeho zákonníka z roku 2009 (ďalej len „Legislatívny
zámer z roku 2009“), ktorý predstavuje základný materiál pre paragrafové znenie vládneho návrhu,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych
predpisov a niektoré ďalšie zákony zo dňa 15.10.2018 (ďalej len „Vládny návrh OZ z roku 2018“)
nájdeme aj zmeny týkajúce sa večných zmlúv.
Základným hodnotiacim kritériom sa stanovila „obvyklá dĺžka produktívneho veku človeka“.
Vychádzajúc z dôvodovej správy, obvyklú dĺžku produktívneho veku človeka, možno vypočítať od
plnoletosti do dosiahnutia dôchodkového veku v zmysle aktuálnych predpisov. Obvyklá dĺžka
produktívneho veku človeka je v právnej terminológii neštandardné pomenovanie. Napriek tomu, že
dôvodová správa obsahuje aj vysvetlenie k spôsobu výpočtu obvyklej dĺžky produktívneho veku
človeka, pri spodnej hranici, ktorá je naviazaná na dosiahnutie plnoletosti, narážame čiastočne na
problém jej presného určenia, keďže plnoletosť možno dosiahnuť aj následkom dovŕšenia 16. roku
veku, ak osoba uzavrie so súhlasom súdu manželstvo. Určenie hornej hranice, ktorá je naviazaná na
dôchodkový vek, nevyvoláva v nadväznosti na jeho zastropovanie väčšie aplikačné problémy. Pokiaľ
by však došlo k zmene v ustanoveniach odchodu do dôchodkového veku, uvedené by mohlo spôsobiť
aplikačné problémy.30
Následkom určenia dĺžky obvyklého produktívneho veku človeka je, že nájom dojednaný na
dobu kratšiu, ako bude určená dĺžka, sa považuje za nájom dojednaný na dobu určitú. Ak bude nájom
dojednaný na dobu dlhšiu ako je obvyklá dĺžka produktívneho veku človeka má sa za to, že nájom
bol dojednaný na dobu neurčitú, s tým, že počas obvyklej dĺžky produktívneho veku človeka je možné
nájom ukončiť rovnako ako zmluvu uzavretú na dobu určitú. Uvedené priamo súvisí s možnosťou
nájomnú zmluvu vypovedať.
Zaujímavé je naviazanie nájomnej zmluvy práve na obvyklú dĺžku produktívneho veku
človeka. Domnievame sa, že by stálo za zváženie naviazať nájom klasicky na priemernú dĺžku
ľudského života, prípadne na konkrétny časový údaj tak, ako to obsahujú viaceré zahraničné právne
úpravy. Nemecká právna úprava obsahuje úpravu naviazanú na 30 rokov, po uplynutí tejto doby je
možné bez osobitných zmluvných dojednaní nájomnú zmluvu vypovedať. Poľská právna úprava
stanovuje 10 ročnú dobu, po uplynutí tejto doby sa zmluvy považujú za uzatvorené na dobu neurčitú.
Za zmienku by možno stála aj úprava extraordinárnych situácii ako napríklad opakované
závažné porušenie nájomnej zmluvy, ktoré by ex lege oprávňovali zmluvnú stranu aj pred uplynutím
fixnej dojednanej doby v nájomnej zmluve, vypovedať nájomnú zmluvu. Išlo by o prípad takpovediac
zákonnej poistky.
6

ZÁVER

viac pozri: „Ustanovenie § 999 Vládneho návrhu OZ z roku 2018 uplatňuje právnu fikciu, ktorej
podstata spočíva v tom, že ak sa nájomca a prenajímateľ nedohodnú na dobe trvania nájomnej
zmluvy, má sa za to, že nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.“ in Vládny návrh OZ z roku
2018
30 viac pozri: KLINCOVA Z., DÁNI M.: „Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva“
in Zborník z konferencie Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019
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551

Problematika nájmu, tak ako aj mnohé ďalšie inštitúty slovenského občianskeho práva, vyvoláva
viaceré praktické otázky, na ktoré bez použitia právnej teórie vrátane výkladových pravidiel právnych
noriem či dostupnej rozhodovacej praxe, nie je možné nájsť jednoznačné a uspokojivé odpovede.
Autorka sa v predloženom článku zaoberala primárne všeobecnou právnou teóriou v oblasti
ukončenia zmlúv výpoveďou, ktorú následne aplikovala na prípade nájomných zmlúv uzatvorených
na dobu určitú. Dospela k záveru, že nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa všeobecných ustanovení
Občianskeho zákonníka na dobu určitú (môže ísť najmä o nájom rodinného domu, prípadne nájom
vonkajšieho parkovacieho stojiska a iné) nie je možné jednostranne ukončiť výpoveďou bez toho, aby
bola takáto možnosť priamo dohodnutá v nájomnej zmluve. Naopak, v prípade nájmu bytu, sme
analogickú situáciu posúdili v nadväznosti na viaceré výkladové metódy právnych noriem
upravujúcich skončenie nájmu bytu, pričom sme dospeli k záveru o možnosti výpovede zmluvy
o nájme bytu uzatvorenej na dobu určitú, a to tak zo strany prenajímateľa ako aj zo strany nájomcu.
V druhej polovici článku autorka analyzovala problematiku večných zmlúv vzhľadom na právny stav
de lege lata, vrátane vymedzenia právnych úvah de lege ferenda. Záverom príspevku je vyslovenie
právneho názoru, že nájomné zmluvy uzatvorené na neprimerane dlhé časové obdobie možno za
určitých okolností považovať za zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú, s možnosťou ich ukončenia
jednostranným právnym úkon, t.j. výpoveďou. V každom prípade však bude potrebné individuálne
skúmať vôľu strán a kauzu konkrétneho právneho úkonu.
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Abstract
The possibility of disposing property in the case of death by way of a will is the right of a
natural person who has full capacity for legal acts. The laws of individual countries provide for certain
formal requirements of a will. As the analysis shows, some of the forms are in practice not applicable
at all, while others (unacceptable by law) are becoming desirable. This situation is caused, among
others, by technological progress. The purpose of this study is the literature review (the doctrine point
of view) about various binding forms of will on the basis of forms permitted in the Polish legal system,
as well as their desirable amendments or new concepts of forms of will. The main postulates are the
need to remove forms that do not correspond to modern realities, to modernize the holographic form,
to introduce a regulation of new forms (digital/electronic will, video will, etc.), and to extend the
testamentary capacity in the notary form or to limit the form because of age.The Author concludes
that the standpoint of the doctrine does not have the driving force, mobilizing the legislature to make
changes.
Keywords: will, form of will, death, natural person, testamentary capacity

1

INTRODUCTION
A cursory analysis of bindings provisions regarding forms of will in Poland leads to many
questions: How does it happen that the legislature has not noticed there are provisions that in practice
are not applied to?31 And why does the legislature not take into account contemporary conditions such
a social, economic and cultural changes connected with new technologies? The issue seems
pleasant, easy to discuss, and — at first glance — brings many de lege ferenda conclusions. Although
the existing regulations raise doubts, detailed literature research shows that they have already been
noticed and discussed. The problem of forms of will appears to be popular among science

31

Most of all it is the reflection of the provision about a will written during a journey regulated in art.
953 of the Act of April 23, 1964, Civil Code (consolidated text, Journal of Law 2019, item 1145, as
amended) hereinafter: the PCC.
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representatives. This confirmed a review of both domestic 32 and world literature33. The big words of
recognition should be directed to the authors — in particular their criticism of applicable provisions
and their proposals for possible required changes.
At this point, it seems to the "new" interpreter that it is very difficult to deal with the subject of
forms of will. It is not enough to talk about the need for amendment. It also seems that concrete
suggestions for changes are ineffective as well. Thus, the concept of this paper was at first
unsuccessful because of the impression that there is little place for creative conclusions. As a result,
it is not avoided that this paper will be a summary of sorts of the doctrinal thesis and conclusions made
so far. However there is hope that such a work is also needed and leads to valuable considerations,
especially when presented internationally.
To systematize the following considerations it must be noted that the practice of succession
law in particular legal systems is different (there is no model solution) and the problems related to the
forms of a will are differently solved. Even though the European tradition is rooted in the reception of
Roman law34, separate regulations differ35. At the European level Member States are free to shape
the requirements of formal dispositions of property upon death. The forms of will issue has not been
harmonized. According to art. 27 of the Regulation (EU) No. 650/2012 of the European Parliament
and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of
decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on
the creation of a European Certificate of Succession36, the formal validity of written disposition in the
event of death is decided by, among others, compliance of the form with the law of the country in
which the disposition was made. This is obviously the right solution given the existing differences
arising from historical and cultural considerations37. The PCC introduces two types of will: ordinary
32

Literature cited in the paper, included for example: BORYSIAK, W.: Funkcjonowanie w praktyce
testamentu sporządzanego w formie ustnej (art. 952 k.c.), Warsaw: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
2014, p. 15-27. available at: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/IWS_Borysiak-WFunkcjonowanie-w-praktyce-testamentu-w-formie-ustnej.pdf (accessed on 2 July 2020), FORMICKA,
A.: Zastosowanie nowoczesnych technologii w testowaniu na przykładzie videotestamentu. In: Prawo
Mediów Elektronicznych 2019, No. 2, available in lex database, RZEWUSKI, M.: Testament sądowy
– propozycja nowej formy rozrządzenia mortis causa. In: Rejent 2013, 10, p. 120-124, ŚWIRGOŃSKOK, R.: Wpływ nowych technologii na zagadnienie form testamentu w polskim prawie spadkowym.
In: Zeszyty Prawnicze 2019, 19.1, p. 135-151, TRZEWIK, J.: O formie testamentu na tle regulacji
rozporządzenia eIDAS. In: Państwo i Prawo 2019, 10, p. 76-90, ZALUCKI, M.: About the need to
adjust the regulations regarding the form of will to the modern requirements. In: European Journal of
Economics, Law and Politics (ELP), 2019, 6(2), p. 1-13.
33 Literature cited in the paper, included for example: SASSO, I.: Will formalities in the digital age:
Some comparative remarks. In: Italian Law Journal 2018, 4(1), p. 169-194, BANTA, N. M.: Electronic
wills and digital assets: Reassessing formality in the digital age. In: Baylor Law Review 2019, 71(3),
p. 547-603, PROTASIO, J. V.: The Future of Wills: Concept, Issues, Application of Electronic Wills in
the Philippines. In: University of Asia and the Pacific Law Journal 218, 1, p. 142-167, PETROV, E.:
Interpretation of wills in Russia. call for reform. In: Kazan University Law Review 2019, 4(1), p. 51-57,
CRAWFORD, B. J.: Wills formalities in the 21st century. In: Wisconsin Law Review 2019, 2, p. 269294.
34 ZIMMERMANN, R.: Roman law and European culture. In: New Zealand Law Review 2007, 2, p.
341-372.
35 Compare: SASSO, I. op.cit., p. 180-181, MORARIU, I.: Topical Issues on Testamentary Forms. In:
Conferinta Internationala de Drept, Studii Europene si Relatii Internationale 2019, VII, p. 548-555,
ZAŁUCKI, M.: Attempts to harmonize the inheritance law in Europe: Past, present, and future. In: Iowa
Law Review 2018, 103(5), p. 2317-2342.
36 Regulation (EU) No. 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on
jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and
enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European
Certificate of Succession, Official Journal of the European Union L 201/107.
37 In Poland, for example, joint wills are not allowed (Art. 942 of the PCC states that a will may contain
dispositions of only one testator), but is known in selected Member States, and is also mentioned in
Regulation (EU) No. 650/2012.
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wills and special wills. Ordinary wills include holographic will (Art. 949 of the PCC), notary will (Art.
950 of the PCC) and allographic will (Art. 951 PCC). Special wills are oral will (Art. 952 of the PCC),
a will written during a journey (Art. 953 of the PCC) and a soldier's will (Art. 954 of the PCC).
The analysis in this paper will start by examining if the form of will is a right or a restriction.
The second part of this work will be a literature review (the doctrine point of view) about various binding
forms of will on the basis of forms permitted in the Polish legal system, as well as their desirable
amendments or new concepts of forms of will. Subsequently, the Author will present the reflection
based on judicature. The inevitable objective is to make a summary of previous de lege lata and de
lege ferenda comments. Such a study encourages a reflection that the author will share at the end of
this study.
2

FORMS OF WILL: A RIGHT OR A RESTRICTION?
An attempt to determine whether the form of a will is a right or a restriction is nothing but an
attempt to resolve the need and purpose of specific regulations that impose forms of will in various
legal systems. So, the question should rather be: is there a need to regulate the forms of a will?
Although the question has been raised many times, it is still the subject of consideration.
Practice knows the cases when the testator decides not to make a will, trusting the
assurances of future heirs as to the possible distribution of the estate after his or her death. In the
meantime, after the testator’s death, when a specific benefit appears on the horizon, there are people
(heirs) who, despite the promise given to the testator in their lifetime, strive to resolve the inheritance
according to adopted legal regulations38. Such situations prove that the form of will guarantees the
effective disposition of property in the case of death. It must be said that the adopted solutions are a
part of the guarantee model ensuring the correct course of expression and fulfillment of the testator's
last will.
The main argument supporting the treatment of forms of will as a right are its evidence,
standardization, warning and protection functions39. Will as a declaration of intent shall be a wellconsidered decision. The document is the only evidence. The formalities are a means of ensuring that
the will was actually made by the testator40, including that it was not made under the pressure of third
parties41. The fact that the rules of preparation are clear and defined, not flexible and not freely
interpreted gives legal certainty — guaranteeing the highest possible level of legal security, both for
the testator and heir, as well for creditors and debtors. The formal requirements of the will are intended
to protect not only against counterfeiting or the unreasonable influence of others, but also against, for
example, rash or reckless mortis causa decisions42. The need to keep a form also aims to ensure the
security of legal transactions43. Provisions on the forms of a will are at the same time governed by
mandatory norms, so they should be considered as special regulations in relation to the general
principle of freedom to choose the method of making a declaration of intent 44.
As a result, the fact that the national legislature regulates provisions about forms of will
should be positively assessed. According to Art. 941 of the PCC, no disposition mortis causa can be
made otherwise than by a will (testament). The formless will is invalid (art. 958 PCC)45. The disposition
of mortis causa cannot therefore be made in any form, but only in the form provided for by law. The
solution consisting in the obligation to keep a form of will under nullity rigor is characteristic of most
38

LEWANDOWSKA, E.: Loyality in Civil-Law relationships as Found in Polish Law. In: Bratislava Law
Review 2020, 4(1) in print, https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.1.169.
39 See: ZAŁUCKI, M: Forma testamentu w perspektywie rekodyfikacji polskiego prawa spadkowego.
Czas na rewolucję? In: Państwo i Prawo 2017, no 3, p. 33.
40 SASSO, I. op.cit. p. 170.
41 RUDNICKI, J.: Rola formy testamentu. Uwagi na tle porównawczym. In: Forum Prawnicze 2013,
no 2, p. 35.
42 PABIN, A.: Testament jako akt sformalizowany – uwagi w sprawie przyszłego kształtu regulacji
dotyczących formy rozrządzeń testamentowych. In: Studia Prawnicze2006, 1(205), p. 100, TRZEWIK,
J. op.cit. p. 76-90.
43 TRZEWIK, J.: op.cit. p. 76.
44 KSIĘŻAK, P.: Prawo spadkowe, Warsaw: Wolters Kluwer 2017, s. 189.
45 Compare: RZEWUSKI, M.: Konwersja testamentu. In: 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy
rekodyfikacji, P. Stec, M. Załucki (eds.), Warsaw: Wolters Kluwer 2015, p. 401–402.
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legal systems, in particular European legislation46. It is worth mentioning that the Polish legal system
does not regulate the contract of succession47 and does not explicitly allow a donation in the event of
death48.
3
3.1

FORMS OF WILL: THE DOCTRINE POINT OF VIEW
EXAMINED FORMS OF WILL
Considerations about binding forms of will are going to be presented on the structure of forms
adopted in the Polish legal system. However, it should be stipulated that considerations should find
appropriate application in other systems, especially with regard to the conclusions.
As noted previously, the provisions of forms of will in the Polish legal system are regulated
in PCC. This Act introduces two types of will: ordinary wills and special wills. Ordinary wills can be
made in principle at any time, while special wills can be made only if there are special circumstances
specified in the Act. Moreover, a special will loses effect six months after the circumstances, justifying
failure to observe an ordinary will from ceasing to exist unless the testator dies before the end of this
period. The running of the period is suspended during the time in which the testator has no possibility
of making an ordinary will (Art. 955 of PCC). Ordinary wills include holographic will (Art. 949 of the
PCC), notary will (Art. 950 of the PCC) and allographic will (Art. 951 PCC). Special wills are oral wills
(Art. 952 of the PCC), a will written during a journey (Art. 953 of the PCC) and a soldier's will (Art. 954
of the PCC). The most popular are two ordinary wills: holographic will and notary will, and the oral will
as a special type. The others in practice are of little importance49. It must be emphasized that the
Polish legal system does not have any comprehensive legislation on how to draw up an
electronic/digital will.
3.2
3.2.1

ORDINARY WILLS
HOLOGRAPHIC WILL
From the point of view of the past, the holographic will is not so noble any more. This is noted
by Andrew L. Lawson, who indicated that "homemade testaments included dense pages of text that
the drafter diligently memorialized by hand, carefully crafted letters with testamentary directions to the
author's loved ones, and unassuming notes tucked away in a drawer, perhaps with names,
proportions, and shorthand property descriptions"50. Nowadays the testator looks at the Internet to
find what and how to write in his or her own will, and copy ready contents of the will by rewriting it by
his or her hand. Access to various sources, especially the Internet, undoubtedly makes holographic
RUDNICKI, J. op.cit. p. 35, ZAŁUCKI, M.: Uniform European Inheritance Law. Myth, Dream or
Reality of the Future, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2015, p. 79 et seq.
47 KREMIS, J.: Art. 926. In: Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek (ed.), Warsaw: C.H.Beck 2008,
p. 1487, 1515, compare: GAZIZULLINA, L., SBOEVA, I.: Legal nature of the contract of succession
as a special institute of civil law of the Russian Federation. In: Journal of Politics and Law 2019, 12(5),
p. 151-155.
48 Donation in the event of death was the subject of a Supreme Court decision, see: resolution of the
Supreme Court of 13 December 2013, case reference No. III CZP 79/13, In: Orzecznictwo Sądu
Najwyższego Izba Cywilna 2014, 10 p. 98, and is widely discussed in the literature, see: JUSTYŃSKI,
T.: Cywilne prawo - spadkowe prawo - umowa darowizny na wypadek śmierci - uzależnienie
skuteczności darowizny od śmierci darczyńcy (umowa warunkowa lub terminowa). Glosa do uchwały
SN z dnia 13 grudnia 2013 r., III CZP 79/13. In: Orzecznictwo Sądów Polskich 2014, 10, p. 91,
KSIĘŻAK, P.: Dopuszczalność darowizny na wypadek śmierci. Glosa do uchwały SN z dnia 13
grudnia 2013 r., III CZP 79/13. In: Państwo i Prawo 2015, 10, p. 123-128, as well as world literature,
for example see: SHERMAN, D. R.: Donations mortis causa. In: Loyola Law Review 1976, 22(3), p.
768-797., DJORDJEVIC, S.: Private international law regime of inter vivos contracts whose effects
are postponed to the death of the contracting party disposing of the property de lege lata and de lege
ferenda. In: Review of European Law 2015, 17(2-3), p. 39-68.
49 For example: ZAŁUCKI, M.: Art. 953. In: Kodeks cywilny. Komentarz, M. Załucki (ed.) Warsaw:
C.H.Beck 2019, p. 1991, OSAJDA, K.: Art. 954. In: Kodeks cywilny. Komentarz, Tom III. Spadki, K.
Osajda (ed.), Warsaw: C.H. Beck 2013, p. 402.
50 LAWSON, A. L.: Body building: Expanding arkansas's standards for holographic wills. In: Arkansas
Law Review 2019, 71(4), p. 917.
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wills less significant than when its provisions were created. However, this form shall not be criticized.
Above all it guarantees authenticity (because of the prerequisites such as handwriting — by writing
entirely by hand, including a signature), and does not generate costs for the testator. (In the margin,
it should be noted that a holographic will may be the basis of doubts and conflicts.)
According to Art. 949 of the PCC, a testator may make a will by writing it entirely by hand,
signing and dating it. The analyzed provision also indicates that the absence of a date, however, does
not invalidate a holographic will if it does not raise doubts about the testator's capacity to make a will,
about its content or about the mutual relations among several wills. De lege lata noteworthy are the
views of doctrine representatives indicating that the physical medium of a holographic will is not of
legal significance. The point is that the will in this form should be made by handwriting. It is generally
known that keeping this prerequisite allows the will to be drawn on a piece of paper. It is worth noting
that these conditions also allow for a will made with a stick in the sand or made by lipstick on a mirror,
of course with the stipulation that such a will is made by handwriting and is signed. The problem lies
only in the proof of the testator's proper expression of intent 51. The point is that the characteristic
handwriting (the natural lines of the writing) should be discerned from the will and from its physical
medium. Among other things, this is why a holographic will cannot be made on a tree using a knife,
as engraving does not allow for distinctive handwriting.
De lege ferenda the literature distinguish two new concepts according to holographic will.
One that tries to make this form more modern (but still as a holographic will) and a second that does
not negate this form, but only proposes next to it, another different form of will52. Both of them look for
new solutions of a desired direction of necessary legislative changes. Considering how to make the
holographic will more flexible in line with modern needs, authors wonder if it is possible to use
computer applications or software that produce the testator's handwriting on electronic media, for
example, using devices like electronic pens allied to a touch screen. Unfortunately, the conclusion is
that the handwriting reproduced by such devices cannot be considered as handwriting in a strict
sense53. Writing a will on a computer does not fulfill the prerequisite of handwriting54. For example,
Jacek Trzewik considers the possibility of making a holographic will take the form of an electronic
document, the content of which was indicated by means of handwritten devices or applications, and
which was provided with a qualified electronic signature and a qualified electronic time stamp 55. (As
a side note, it is essential to indicated that the provisions of PCC allowed electronic forms for legal
acts.) Article 781 of PCC states that § 1 To observe electronic form for legal act, it is sufficient for a
declaration of intent to be made in electronic form and for it to bear a qualified electronic signature. §
2 A declaration of intent made in electronic form is equivalent to a declaration of intent made in writing.
The indicated provision briefly said that electronic form is equivalent to the usual written form.
According to J. Trzewik, a declaration of intent in an electronic document is linked with its author by
providing it with a qualified electronic signature56. The Author concluded that the concept of making a
holographic will in the form of an electronic document seems possible from the point of view of the
interpretation of applicable regulations, but from the other side it is a change in the well-established
and justified reality, in which the holographic will was formulated, and should be supposed that
jurisprudence practice is a big challenge for the future of electronic testament forms 57. This is a very
brave conclusion, which even the Author sees. Rather, the doctrine is inclined to need explicit
regulation of the holographic will in the case of using modern forms.
More authors postulate a form of will made by using new technologies as a new form of will.
A kind of new, alternative form of will, similar to holographic will, because of simplicity, lack of costs
and lack of presence of public official. For example, a specific proposal was made by Konrad Osajda,
51

KREMIS, J.: Art. 949. In: Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek (ed.), Warsaw: C.H. Beck 2008,
p. 1531. ; (1718). ISBN: 978-83-255-0249-2.
52 See: RZEWUSKI, M.: Uwagi końcowe, Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym,
Warsaw: Wolters Kluwer 2014, Lex 2014.
53 SASSO, I.: op.cit. p. 187.
54 Judgment of the Supreme Court of 2 April 1998, case reference No. I CKU 16/98, Lex database
519359.
55 TRZEWIK, J.: op.cit. p. 87.
56 Ibidem p. 84.
57 Ibidem p. 87.
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who indicated that the current form should be enriched by two qualified forms, i.e., the printed will
(prepared entirely on a typewriter or on a computer word processor, and then printed and signed by
hand) and electronic will (without the paper form and remaining in a virtual version, as a file created
in any text editor, then recorded on a separate medium and signed with a secure electronic
signature)58. In literature we can also find a concept of a video will59 or video recording60. It is worth
nothing that all these kinds of new forms of will have pros and cons, especially in that such a modern
form is not durable, and it is possible to be lost among others digital documents, or that it may be
difficult to evaluate if there was no influence of third parties on the shape of the will.
3.2.2

NOTARY WILL
The PCC only mentions that a will may be made in the form of notarial deed (Art. 950 of the
PCC). This form is equal to other forms of will. Its formal conditions are laid down in notary law61. In
connection with the issues discussed, it must be emphasized that notary will is a qualified written form.
It does not have to be in handwriting, but unfortunately it also cannot take electronic form 62. Although
there is a conviction in society that the presence of a notary public guarantees the accuracy of the
preparation of will, there are also many disputes regarding this form of will. It should be mentioned
that Polish notaries do not perform services like other lawyers, but instead perform notarial actions.
An additional advantage of a notary will is the fact that it is registered in notarial registers63, an ICT
system maintained by the Polish National Council of Notaries. The doctrine discuss different issues
connected with this form of will64. However, among them there are no ideas about changes of this
form. In view of the above observations, this seems justified.
The newness that may be considered de lege ferenda according to a notary will is to oblige
young and old people to make a will in this form. Such an innovative view will be developed further in
this paper.
3.2.3

ALLOGRAPHIC WILL (NUNCUPATIVE WILL BY PUBLIC ACT)
The type of ordinary will is also a will make by declaring, in the presence of two witnesses,
the testator's final wishes orally to the head of a municipality (mayor or president of a city), head of
province, voivodship marshall, secretary of the province or municipality or manager of the Office of
Vital Records. The official person is called as a "qualified witness". Such a testator's declaration is
written down in a record with an indication of the date it was made. The record is read out to the
testator in the presence of the witnesses. The record should be signed by the testator, by the person
to whom the final wishes were declared, and by the witnesses (art. 951 of the PCC).
The presented form is a kind of "gala" form. In the current reality one can get the impression
that it appears to be too formal, too official. The fact is that an allographic will sometimes turns out to
be invalid due to violation of the rules on form, in particular if it is made before the wrong official 65,
which speaks against the use of this form in practice. In comparison, testators prefer to go to a notary,
even though it may be more expensive. Perhaps this is because it is faster to make a notary will, and
expediency is valuable. So, as stated previously: this form of will has little importance in practice.
OSAJDA, K.: Wpływ rozwoju techniki na uregulowanie formy testamentu – rozważania de lege
ferenda. In: Rejent 2010, 5, p. 66–67.
59 SEE: ZAŁUCKI, M.: VIDEOTESTAMENT, PRAWO SPADKOWE WOBEC NOWYCH
TECHNOLOGII. WARSAW: C.H.BECK 2018, P. 1-296.
60 SASSO, I.: op.cit. p. 188 et seq.
61 Act of February 14, 1991 Notaries Law (consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 540, as
amended).
62 KUCIA, B.: Art. 950, in: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art. 922-1087), M. Fras, M.
Habdas (eds.), Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2019, Lex database.
63 See: www.rejestrynotarialne.pl ((accessed on 2 July 2020).
64 For example: WOJEWODA, M.: Kilka uwag na temat testamentu notarialnego osoby niemogącej
pisać. In: Rejent 2004, 1, s. 114 et seq., HAŁGAS M., Ukrycie testamentu jako przesłanka niegodności
dziedziczenia. In: Przegląd Sądowy 2007, 11-12, p. 30-43.
65 KIDYBA, A., NIEZBECKA, E.: Art. 951, In: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, Kidyba A.
(ed.), Lex 2015, wider: MAMICA, M.: Nieważny testament allograficzny - czy słuszna jest konwersja
na testament ustny? In: Palestra 2014, 5-6, p. 72 et seq.
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3.3
3.3.1

SPECIAL WILLS
ORAL OR NUNCUPATIVE
An oral will (as a special one) is very important in practice, wherein it is often a facility of
forgery. This probably explains the proposals for repealing its regulation66. De lege lata despite this
reason, the doctrine does not generally negate regulation of oral will. In addition, it can be concluded
that the presented form meets the expectations of testators.
As mentioned previously, such a special type of will can only be made in exceptional
situations, in circumstances strictly defined in the Act. As a rule, it is valid for six months after
circumstances justifying the failure to observe an ordinary will form ceasing to exist. According to
Article 952 of the PCC, if imminent death of the testator is expected, or if due to extraordinary
circumstances it is not possible or very difficult for a will to be made in ordinary form, the testator may
declare his or her final wishes orally in the simultaneous presence of at least three witnesses. The
analyzed provision in the following part indicates how to establish the content of the oral will or the
results of the lack of the establishment67.
The interpretation of the provision governing an oral will raises many doubts. The fear of the
testator's imminent death is an indeterminate phrase that raises numerous controversies in practice.
The main question is: should it be a subjective or objective assessment? It is agreed that the decision
depends on the court, who individually examined the factual situation68. Also, the second prerequisite
of oral will — a special circumstance preventing or significantly impeding the normal form of a will —
is not easy to determine. As an example, authors indicates natural disasters or other events
disorganizing peoples lives69, although such circumstances as lack of writing skills and an inability to
go to a notary public due to age or illness are also given70.
The oral will and the possible direction of changes in this form is the subject of discussion in
Polish law71. Nowadays, the most interesting direction of changes seems to be recognized in the
literature that the technology has pushed the boundaries of the presence — with videoconferencing
just as instantaneous as physical presence72. So, de lege ferenda can witnesses videoconference in
order to be present? The prerequisite expressed in the content of Art. 952 of the PCC reads: "the
simultaneous presence of at least three witnesses," where “simultaneous presence” means that all
witnesses must be present at the same place and hear the testator's declaration of intent73. In other
words, it is understood as a physical presence. Against the background of contemporary conditions it
is justified to make de lege ferenda these formalities more flexible.
3.3.2

WILL WRITTEN DURING A JOURNEY
According to the PCC, it is possible to make a special type of will that is written during a
journey (art. 953 of the PCC). The provision states that during a journey on a Polish seagoing vessel
or aircraft, a testator may make a will before the commander of a vessel or aircraft (or his or her
deputy) by declaring his or her final wishes in the presence of two witnesses. The commander writes
down the final wishes of the testator, giving the date they are written, and reads the document out to
the testator in the presence of the witnesses, after which the document is signed by the testator, the
witnesses and the commander. If the testator cannot sign the document, the reason for no signature
should be given in the document. If this form cannot be observed, an oral will may be made.

SKOWROŃSKA-BOCIAN, E.: Art. 952, In: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta.
Spadki, Lex 2011.
67 See: KUCIA, B.: Skutki niedopełnienia wymagań dotyczących stwierdzenia treści testamentu
ustnego (art. 952 § 2-3 k.c.). In: Transformacje Prawa Prywatnego 2013, 2, p. 7-30.
68 KIDYBA, A., NIEZBECKA, E.: Art. 952, In: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, Kidyba A.
(ed.), Lex 2015, BORYSIAK, W.: op.cit. p. 15-27.
69 KREMIS, J.: Art. 952. In: Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek (ed.), Warsaw: C.H. Beck
2008, p. 1539.
70 KIDYBA, A., NIEZBECKA, E.: Art. 952 op.cit.
71 Instead of many: BORYSIAK, W.: op.cit.
72 BANTA, N. M.: op.cit. p. 591.
73 KSIĘŻAK, P.: Prawo spadkowe, op.cit. p. 210-211.
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An in-depth analysis of the current regulation of the will written during journey with a
comprehensive literature review was made by Piotr Cybula74. The presented legal status leads to the
conclusion that the only reason to make a will in this form is the risk of journey on a Polish seagoing
vessel or aircraft and risk. Meanwhile, traveling has become commonplace and is no longer like
boarding the doomed Titanic. Knowing that nowadays the safety of travel and non-involvement of the
crew for matters unrelated to its course play an extremely important role, it is tempting to conduct
empirical research. This confirms that a will written during a journey is a real relict of the past.
3.3.3

SOLDIER'S WILL
The specific form of soldier's will is set on in a regulation of the Ministry of National Defense
issued in agreement with the Minister of Justice (art. 954 of the PCC). The provisions about a soldier's
will provides security for special situations (mobilization). It can be hypothetically imagined that in the
absence of it, if these special circumstances had occurred, the legislator would not have been able to
establish the appropriate regulation. It is therefore a special provision, in which case the assessment
of practical application should not de lege ferenda determine its elimination. However, a different
position is also expressed in literature75. The truth is that this form of will is not used in practice and is
not of interest to the authors.
3.4

LEGAL FORM OF WILL DEPENDING ON AGE
The existing doctrine statements point out the importance of an age when making a will, so
for especially young people76. It is also worth noting the form of will. The following considerations are
postulates.
First of all, it is important to know that a will may be made and revoked only by a person who
has full capacity for legal acts (Art. 944 of the PCC). In Polish civil law, full capacity for legal acts is
acquired at the moment of becoming an adult (Art. 11 of the PCC). Whereas an adult is any individual
who has attained 18 years of age (Art. 10 § 1 of the PCC), but also a minor (specifically women under
1677) as a result of marriage (Art. 10 § 2 of the PCC). The legislature, therefore, by way of exception,
in special circumstances, has granted a person who does not have full capacity for legal acts to enter
into marriage and, moreover, drew far-reaching consequences from this fact. In addition, on the basis
of the Act of June 26, 1974, Labour Code78, persons who are at least 15 years old may be employed
after meeting the conditions specified in the Act. As a result, such a person can earn money and,
according to the PCC, may without the consent of statutory representatives dispose of earnings unless
the guardianship court rules otherwise for good cause (Art. 21 of the PCC). Also, from a different
perspective in certain situations, a minor is attributed to the awareness of actions and criminal
responsibility for their actions79.
CYBULA, P. Testament podróżny de lege lata i de lege ferenda (zagadnienia wybrane). In: 50 lat
kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, P. Stec, M. Załucki (eds.), Warsaw: Wolters Kluwer
2015, p. 385 - 400.
75 M. Załucki indicated that the usefulness of a soldier's will in the post-war period, when it was
designed, could not be questioned, which, however, does not happen today, even if the conditions for
its preparation are different. The unchanged shape of the military will since the adoption of the
applicable regulations and the lack of any case law shows that it is not a necessary form, ZAŁUCKI,
M.: Videotestament, op.cit. p. 105.
76 For granting testamentary capacity to persons under 16 years of age postulated RZEWUSKI, M.:
Zdolność testowania – uwagi de lege lata i de lege ferenda. In: Przegląd Sądowy 2012, 6, p. 96.
77 If there are important reasons, such as pregnancy, the guardianship court may permit a woman
who has reached the age of 16 to marry, where circumstances show that the marriage would be in
accordance with the best interest of the newly established family, see: Art. 10 of the Act of February
25, 1964, The Family and Guardianship Code (consolidated text, Journal of Law 2019, item 2086, as
amended), about the results of concluding matrimony by a 16-year-old female see: BIENIEK, E.: Legal
consequences of emancipation by marriage. In: Studia Prawnoustrojowe 2012, 16, p. 28-29.
78 Act of June 26, 1974, Labour Code (consolidated text, Journal of Law 2019, item 1040, as
amended).
79 See art. 10 of the Act of June 6, 1997, Criminal Code (consolidated text, Journal of Law 2019, item
1950, as amended), RZEWUSKI, M.: Zdolność testowania… op.cit. p. 97.
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From the other side, observation of human life leads to some sad but true conclusions. In old
age, not only when dementia processes are in play, but usually as a normal process people become
more easily influenced and as a result make less rational decisions80. This is confirmed by the media
and the social campaigns aimed at protecting this particular group of people 81, and should be taken
into account on the basis of succession law82.
The presented circumstances may be an excuse to constitute a line of de lege ferenda
arguments for granting to a minor a right to make a will, but to limit this right to the elderly. In my
opinion, especially because of the possibility of earning money and the fact of possessing property,
such an opportunity for minors should be created. However, due to the specific category of people,
this possibility should be limited to making a will only in the form of a notarial deed. In the case of the
elderly, the limitation/restriction should also apply to the form of will. To make a will should be a kind
of official ceremony, that would give those people the opportunity to rethink their decisions, but also
such a form of will would provide a public official with an assessment of the existence of consciousness
when making that decision. A notary will shall be an adequate form. One might ask who the elderly
are, but this is a question for sociologists that requires in-depth research.
4

JUDICATURE
The electronic Lex Omega Academy law database, including jurisprudence, includes 380
judgments related to holographic will (where judgments dating back to 1921 are still valid83), but above
all more are of the current subject84). Similar conclusions can be made in the case of notary wills85
and oral wills86. There are far fewer judgments available according to allographic (official) wills (139),
although their actuality cannot be definitively refused87. In the proposed analysis we distinguish two
special types of wills, i.e., a will written during a journey and a soldier's will. In relation to these, the
indicated database only has 24 judgments and 18 judgments respectively. It is surprising, however,
that the majority in this number are current judgments. However, this is a misleading observation,
because as it turns out, the actual state of which the judgments were assigned to does not refer to a
given provision of this form of will and its legal doubts on its basis, but only to mentions about
admissible form of wills88 or other issues mentioned only by way of example89. It must therefore be
ZAŁUCKI, M.: Forma testamentu… op.cit. p. 39, also see: Judgment of the District Court in Słupsk
of 9 April 2018, case reference No. I C 102/17, Lex database 2485224.
81
For example: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/119779,Sa-bezwzgledni-i-chciwi-oszuscidzialajacy-metoda-na-wnuczka-wciaz-wykorzystuja-.html (accessed on 2 July 2020).
82 See: de BARRON ARNICHES, P.: The family and the elderly in Spanish society: The exercise of
testamentary freedom when the testator reaches the age of 80. In: Beijing Law Review 2019, 10(4),
p. 1020-1050.
83 Judgment of the Supreme Court of 27 September 1921, case reference No. Rw. 1204/21, Lex
database 1631228.
84 Decision of the Regional Court in Kutno of 31 January 2020, case reference No. I Ns 314/19, Lex
database 2799285, decision of the Supreme Court of 25 June 2019, case reference No. V CSK 3/19,
Lex database 2686061.
85 In the cited database are available 252 verdicts, which are up to date despite the passage of time,
for example: Verdict of the Supreme Court of 17 December 1925, case reference No. I C 1298/24, In:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego 1925, 2, p. 170, as well as those constituting contemporary
decisions, for example: Resolution of the Supreme Court of the 19 October 2018, case reference No.
III CZP 37/18, OSNC 2019, 7-8, p. 75.
86 In the cited database are available 428 verdicts, for example: Verdict of the Supreme Court of 2
May 1934, case reference No. C.II. 273/34, Lex database 1637721, decision of the Supreme Court of
14 February 2019, case reference No. IV CSK 583/17, OSNC 2019, 11, 115.
87 Compare: Judgment of the Appeal Court in Warsaw of 24 May 2019, case reference No. VI ACa
96/18, Lex database 2716811, decision of the Supreme Court of 14 June 2012, case reference No. I
CSK 564/11, Lex database 114325.
88 Compare: Decision of the Regional Court in Kutno of 31 January 2020, case reference No. I Ns
314/19, Lex database 2799285
89 Compare: Decision of the District Court in Lublin of 10 October 2019, case reference No II Ca
790/19, Lex database 2767955.
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stated that the review of the case-law shows that either the number of judgments shows that this form
of will is not objectionable or that it does not apply in practice.
In the absence of a statutory provision allowing for new forms such as electronic wills and
video wills, it is up to the courts to apply the existing formality requirements and determine whether a
will meets the requirements or not. If a testator in Poland decides to make a will in a modern way, the
effort would probably be wasted. Courts are rather less liberal, especially in the legal situation, when
the analyzed provisions do not leave them freedom for decision-making. Even what is noticed in
literature, in the common law tradition — by its nature more receptive to endorsing the freedom of
expression of individuals — there is significant resistance to adopting more flexible means of making
wills90. De lege ferenda notes are not found in judicature. It is a simple reaction, the admissibility of
modern will forms (no regulation) leads to the invalidity of the will from the outset, without deeper
analysis.
5

CONCLUSIONS
The above considerations prove that the forms of a will are an important right that guarantee
certainty of disposition in the event of death. There are no doubts that the fact that legislators regulate
provisions about forms of will should be positively assessed. There are two types of wills in the Polish
legal system, and six possible forms of will. This might be an interesting comparative law matter
against other legal systems.
A review of the literature on selected forms of will (in the example of Polish law), interpretation
of provisions and appearing more and more new concepts on this issue, prove that the form of a will
is a problem in which the legislature still has much work to do. In summary, it is worth mentioning the
following postulates: the need to remove forms that do not correspond to modern realities, to
modernize the holographic form, to introduce a regulation of new forms (digital/electronic will, video
will, etc.), to extend the testamentary capacity in the notary form or to limit the form because of age.
Although much has been said, little has been achieved. We can surely conclude that the standpoint
and postulates of the doctrine do not have the driving force, mobilizing the legislator to make legislative
changes. The legislator's reluctance to make adjustments to existing solutions confirms the literature
review91. Are the regulations of succession law less important than other regulations, such as family
or contract law? Analyzed regulations are stable but do not match current social conditions. This is
why many authors applaud a change in the law that encourages testamentary intent and the freedom
of disposition. However, legislation is the one means to validate amendments to binding provisions,
as well as validate the new forms of will.
The thesis presented by Maciej Rzewuski states: "each of the current forms of will has
disadvantages, which can severely limit the freedom of testing, often constituting an incentive to distort
and sometimes even annihilate the real intentions of the testator"92, with a high probably will also valid
for newly postulated forms of will. This should not stop the legislature. It is known that there are no
ideal regulations, and rare are those that do not require interpretation in relation to the solution of a
specific factual state.
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PREKÁŽKA LITISPENDENCIE V CIVILNOM PROCESE
Sandra Meňhartová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: According to legal theory, the obstacle of lis pendens is a negative procedural condition
which, in order for the court to be able to act and subsequently to make an authoritative decision in
the main proceedings, must not be given. An obstacle to lis pendens is required to be taken into
account by a court which, in the course of its decision-making activity in a particular case, learns that
another court is already conducting proceedings in that case. The existence of an obstacle to lis
pendens in civil proceedings causes an irreparable procedural defect. This has the effect of
terminating the later litigation proceedings pursuant to Section 161, paragraph 2 of the CSP.
Abstrakt: Prekážka litispendencie je podľa právnej teórie negatívnou procesnou podmienkou, ktorá
nesmie byť daná na to, aby súd mohol vo veci konať a následne rozhodnúť. Na prekážku
litispendencie je povinný prihliadať ten súd, ktorý sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti
v konkrétnom konaní dozvie o tom, že v tejto veci už vedie konanie iný súd. Existencia prekážky
litispendencie v civilnom procese spôsobuje neodstrániteľnú vadu konania. Uvedené má za následok
zastavenie neskôr začatého konania podľa § 161 odsek 2 CSP.

Key words: procedural conditions, lis pendens, civil process.
Kľúčové slová: procesné podmienky, litispendencia, civilný proces.
ÚVOD
Procesné podmienky vo všeobecnosti predstavujú súhrn predpokladov, ktorých splnenie sa
vyžaduje na to, aby súd v danej veci mohol konať a následne autoritatívne rozhodnúť.
„Procesné podmienky sú také vlastnosti, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ
civilného procesu. Existencia a splnenie procesných podmienok je predpokladom poskytnutia súdnej
ochrany ohrozeným alebo porušeným právam v rozsahu článku 1 CSP.“1
Doktrína civilného procesu procesné podmienky rozdeľuje do štyroch základných skupín:
a) procesné podmienky na strane súdu, ku ktorým zaraďujeme inštitúty právomoci a príslušnosti,
b) procesné podmienky viažuce sa na strany sporu, ku ktorým zaraďujeme procesnú subjektivitu,
procesnú spôsobilosť a obligatórnosť zastúpenia,
c) vecné procesné podmienky, ku ktorým zaraďujeme napr. zaplatenie súdneho poplatku či
existenciu kvalifikovaného návrhu na začatie konania (žaloby),
d) negatívne procesné podmienky, ku ktorým zaraďujeme prekážku rei iudicatae a prekážku
litispendencie.
V prípade nedostatku jednej z vyššie uvedených procesných podmienok dochádza k tzv. vade
konania. Vady konania môžeme diferencovať, a to na vady odstrániteľné a neodstrániteľné.
Existencia odstrániteľnej vady konania, ktorá je spôsobená nedostatkom procesnej podmienky,
zakladá súdu povinnosť zákonným postupom túto vadu odstrániť. Zákonný postup pri odstraňovaní
nedostatku procesnej podmienky predstavuje súbor procesných možností, ktoré musia byť vyčerpané
pred tým, ako dôjde k zastaveniu súdneho konania. Ak nastane situácia, kedy sa súdu napriek využitiu
zákonného postupu nepodarí takú vadu odstrániť, súd civilné súdne konanie uznesením zastaví.
1

Kotrecová in: Števček, M., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M., a kol.
Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha : C.H.Beck, 2016, s 606
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Naopak, existencia neodstrániteľnej vady konania, ktorá je spôsobená nedostatkom procesnej
podmienky, vedie k nevyhnutnému zastaveniu civilného súdneho konania ihneď po jej zistení.
Súd môže nedostatok procesnej podmienky zistiť kedykoľvek v priebehu súdneho konania.
V súvislosti s tým zvolí vždy postup podľa toho, či ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú.
PREKÁŽKA LITISPENDENCIE
Prekážka litispendencie, v teórii často uvádzaná aj ako prekážka začatej veci, je negatívnou
procesnou podmienkou. Spolu s prekážkou rei iudicatae ich môžeme vnímať ako premietnutie
ústavnoprávnej zásady ne bis in idem do civilného súdneho konania.
Zákonné vymedzenie tejto prekážky je obsiahnuté v § 159 CSP „Začatie konania bráni tomu,
aby o tom istom spore prebiehalo na súde iné konanie. Ak na súde prebieha o tom istom spore iné
konanie, súd zastaví konanie, ktoré sa začalo neskôr.“
Jej podstata spočíva v tom, že v totožnej veci a medzi totožnými subjektami nemôže byť
vedené duplicitné civilné súdne konanie, a to či už na tom istom alebo na odlišnom súde.
„Prekážku prv začatého súdneho konania (litispendencia) upravuje ustanovenie § 83 O.s.p..
Táto prekážka zabraňuje, aby na súde prebiehalo iné súdne konanie v tej istej veci. Táto prekážka je
daná, ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je začaté konanie, ktoré má rovnakých
účastníkov, rovnaký predmet konania, a rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo.
Ak nie je splnený čo len jeden znak, nejde o tú istú vec. Totožnosť predmetu konania je totožnosť
nároku uplatneného z rovnakého skutkového základu či skutkového deja. “2
Treba však doplniť, že v dôsledku revidovaného nariadenia Brusel II platí uvedené tvrdenie
aj pre civilné súdne konania uskutočňujúce sa v rámci celej Európskej únie. Vo vzťahu k nim by sme
si teda už nevystačili iba s tvrdením, že táto prekážka je daná, ak je na ktoromkoľvek súde na území
Slovenskej republiky začaté konanie, ktoré má totožných účastníkov, totožný predmet konania
a totožné skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo, ako uvádza vyššie citované rozhodnutie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Fundamentálnym pojmom v spojitosti s prekážkou litispendencie, ako to vyplýva z mnohých
súdnych rozhodnutí, je pojem totožnosť.3 O prekážku litispendencie ide v tom prípade, že sa v dvoch
samostatne vedených konaniach vyskytne totožnosť tak strán sporu, ako aj totožnosť predmetu
sporu.
Totožnosť strán sporu je daná, ak tie isté strany sporu vystupujú v inom civilnom súdnom
konaní. O totožnosť strán sporu ide aj v tom prípade, ak v konaní vystupujú nositelia práv z toho
istého právneho vzťahu v opačnom procesnom postavení.
Rovnako o totožnosť strán pôjde aj vtedy, ak by v konaní vystupovali právni nástupcovia
účastníkov z konania, ktoré už bolo skončené.4 Procesné postavenie totožných subjektov v tejto
súvislosti nemá zásadný význam predovšetkým v tom prípade, že nedošlo k zmene predmetu
samotného sporu.
Totožnosť predmetu sporu bude daná v tom prípade, ak je v neskôr začatom civilnom súdnom
konaní uplatňovaný ten istý nárok, ktorý je uplatňovaný v konaní pôvodnom. Totožnosť nároku pritom
nesmie byť posudzovaná iba podľa žalobného návrhu (žalobného petitu), ale tiež podľa právneho
dôvodu. Právny dôvod predstavuje skutkové tvrdenia, o ktoré žalobca svoj nárok v konaní opiera.5
„Predmet konania je vymedzený petitom návrhu na začatie konania, a základ uplatneného
nároku je určený skutkovými okolnosťami, ktorými je petit zdôvodnený. Litispendencia je procesnou
prekážkou konania, ktorú musí súd z úradnej povinnosti odstrániť, a to bez zreteľa na to, kedy túto
prekážku zistí alebo kedy táto prekážka vznikla. V takom prípade konanie vždy zastaví....“6
Prekážka litispendencie predstavuje neodstrániteľnú vadu konania vo vzťahu k neskôr
začatému konaniu. Vedie vždy k zastaveniu neskôr začatého konania a súd na ňu prihliada počas
celej doby trvania konania.
2

Najvyšší súd SR, sp.zn. 5 Cdo 77/2009
Pozri rozhodnutia Najvyšší súd SR, sp.zn. 8 Sžh 1/2007, 5 Cdo 77/2009, 5 Sži 6/2011
4 Najvyšší súd SR, sp.zn 5 Cdo 280/2010
5 Hora, V. Československé civilní právo procesní. I – III. Díl. Praha : Wolters Kluwer, 2010, s. 170
6 Najvyšší súd SR, sp.zn. 3 Cdo 290/2012
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„Prekážka litispendencie patrí k podmienkam konania. Ak zistí súd, že v tej istej veci prebieha
iné konanie, je povinný začaté konanie zastaviť ,rozhodujúcim okamihom pre posúdenie existencie
prekážky litispendencie je stav v čase začatia konania.“7
3
LUSTRÁCIA PREKÁŽKY LITISPENDENCIE V JUSTIČNOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Kľúčovým momentom pre začatie skúmania splnenia procesných podmienok súdom je
doručenie podania vo veci samej, v civilnom procese ide najčastejšie o formu žaloby. Za podanie vo
veci samej sa s poukazom na ustanovenie § 156 CSP považuje aj návrh na nariadenie neodkladného
alebo zabezpečovacieho opatrenia, „Konanie sa začína doručením žaloby alebo doručením návrhu
na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia.“
So začatím civilného súdneho konania sú spojené významné účinky. Doktrína civilného
procesu ich rozlišuje na účinky hmotnoprávne a procesné.
Na účely tohto príspevku bude pre nás kľúčový jeden z procesných účinkov začatia civilného
súdneho konania, a to vznik prekážky litispendencie. Prekážka litispendencie teda vznikne
v momente doručenia podania vo veci samej na súd.
Súd následne skúma existenciu splnenia jednotlivých už vyššie uvedených procesných
podmienok prostredníctvom činnosti vyšších súdnych úradníkov za pomoci aplikačného vybavenia
„Súdny manažment“, a to podľa ustanovenia § 161 odsek 1 CSP „Ak tento zákon neustanovuje inak,
súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať
a rozhodnúť.“ Súd je povinný skúmať procesné podmienky v každom štádiu konania ex officio.
S poukazom na zásadu hospodárnosti civilného súdneho konania sa však skúmanie určitých
procesných podmienok viaže na a) dispozičný úkon strany sporu a b) jej uplatnenie v relevantnom
časovom úseku vzhľadom na skoncentrovanie okamihu jej skúmania.8 Existujú teda aj také procesné
podmienky, ktorých existenciu súd neskúma ex officio.
Medzi tieto procesné podmienky patrí napríklad skúmanie právomoci rozhodcovského súdu,
skúmanie podmienky všeobecnej miestnej príslušnosti alebo skúmanie osobitnej miestnej
príslušnosti.
K zisteniu existencie prekážky litispendencie môže dôjsť prakticky dvoma spôsobmi.
Prvým spôsobom je jej zistenie v rámci lustrácie, pri skúmaní procesných podmienok podľa
ustanovenia § 161 CSP. V prípade zistenia jej existencie bude spravidla dochádzať k zastaveniu
konania z dôvodu indikácie neodstrániteľnej vady. Tento spôsob by mal byť najčastejší, avšak v praxi
tomu tak nie je. Lustrovanie prekážky litispendencie sa potýka s výraznými praktickými nedostatkami.
Tým najdôležitejším je nemožnosť lustrovať litispendenciu inde, ako len v systéme jedného
konkrétneho súdu. Nie je teda v podmienkach justičného prostredia Slovenskej republiky možné
odhaliť túto prekážku medzi dvoma odlišnými okresnými súdmi. Situácia je vzhľadom na už
spomenutú revíziu nariadenia Brusel II ešte komplikovanejšia, nakoľko na úrovni Európskej únie
neexistuje žiadny systém, ktorý by prekážku litispendencie vedel odhaliť.
Druhým spôsobom zistenia prekážky litispendencie v civilnom súdnom konaní je jej
namietnutie samotnými stranami sporu. Tento spôsob je v praxi prítomný oveľa častejšie. V právnej
teórii existuje aj názor, že v kontradiktórnom procese je vždy na stranách sporu, aby namietli prekážku
litispendencie.9 S uvedeným názorom sa nestotožňujem. Ako bolo uvedené už vyššie, povinnosť
skúmať procesné podmienky v každom štádiu konania prináleží predovšetkým súdu ex officio, nie
samotným stranám sporu. Skúmanie prekážky litispendencie nepatrí medzi vyššie uvedené výnimky
z povinnosti súdu skúmať procesné podmienky v ktoromkoľvek štádiu konania.
Efektívna lustrácia tejto procesnej podmienky podľa súčasného aplikačného vybavenia súdov
s názvom „Súdny manažment“ nie je dostatočná, práve naopak. Tento nedostatok však nemožno
zhojiť tým, že sa jej namietaním zaťažia strany sporu. Treba však povedať, že kontradiktórny
charakter civilného procesu poskytuje stranám sporu možnosť namietnuť prekážku litispendencie,
a tým dosiahnuť zastavenie neskôr začatého konania, a to na základe vlastnej procesnej aktivity.

Ústavný súd SR, I.ÚS 320/2009
Kotrecová in: Števček, M., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M., a kol.
Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 606
9 Števček,M., Straka, R. a kol. Prednášky a texty z civilného procesu. Skriptá. 2 . vydanie. Bratislava
: C. H. Beck, 2018, s. 53
7

8

568

„SÚDNY MANAŽMENT“ VS. „CENTRALIZOVANÝ SYSTÉM SÚDNEHO RIADENIA“
Súdny manažment predstavuje aplikačné vybavenie využívané súdmi, ktoré bolo zavedené
ešte v roku 2001, je udržiavané a rozvíjané ako hlavný informačný systém súdov pre oblasť súdneho
výkonu. Pokrýva životný cyklus súdneho konania od podania žaloby až po vydanie právoplatného
rozhodnutia.
Dalo by sa tvrdiť, že už v čase zavedenia bol uvedený systém čiastočne neefektívny, a to
predovšetkým z dôvodu chýbajúcej centralizácie.
Práve chýbajúca centralizácia je zdrojom neefektívneho získavania relevantných informácií aj
pri lustrovaní prekážky litispendencie. Pôvodná úloha tohto systému spočívala v jednoduchej
evidencii. Tento systém mal predstavovať pomocníka pre vykonávanie práce sudcov. Požiadavky
modernej doby spojené so správou súdnej agendy však nie sú v súčasnosti vôbec splnené, práve
naopak.
Centralizovaný systém súdneho riadenia, tzv. CSSR, by mal v dohľadnej dobe nahradiť
systém využívaný v súčasnosti. Ide do istej miery o ambiciózny projekt Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, ktorý by mal naplniť požiadavky modernej elektronickej justície. Okrem toho, že
sľubuje v každej fáze konania zastávať podpornú funkciu, sľubuje aj skrátenie jednotlivých konaní.
Mal by zabezpečovať efektívnu prípravu pojednávaní, a čo je z hľadiska prekážky litispendencie
najpodstatnejšie, mal by umožňovať vyhľadávanie totožných prípadov v rámci celého justičného
prostredia Slovenskej republiky.
4

LUSTRÁCIA PREKÁŽKY LITISPENDENCIE V JUSTIČNOM PROSTREDÍ RAKÚSKA
V súvislosti s justičným prostredím Rakúska môžeme tvrdiť, že Rakúsko je v mnohých
smeroch elektronizácie justície svetovým lídrom. Ako príklad môžeme uviesť systém „ERV“ tzv.
„Elektronischen Rechtsverkehr der Justiz“. Ide o elektronický prenos štruktúrovaných, teda
spracovateľných údajov zo strany sporových strán na súd a späť. Systém ERV nahrádza konvenčný
prenos dokumentov v súlade so zákonnými ustanoveniami. V Rakúsku existuje od roku 1990 ako
prostriedok elektronickej komunikácie medzi stranami sporu a súdom popri rovnocennej listinnej
komunikácii. Od roku 1999 prebieha aj elektronické doručovanie zo strany súdu stranám sporu,
prípadne účastníkom konania, ktoré umožňuje elektronický prenos všetkých typov dokumentov zo
súdu smerom k užívateľom ERV.
Už na základe uvedeného rozdielu v začiatkoch e-justície v Rakúsku a v podmienkach
Slovenskej republiky môžeme konštatovať skutočnosť, že aplikačné vybavenie Súdny manažment
bolo v porovnaní s Rakúskom už pri jeho zavedení menej efektívnym spôsobom fungovania
elektronickej justície.
V justičnom prostredí Rakúska existuje v rámci e-Justiz prepojenie medzi jednotlivými súdmi.
Prostredníctvom tejto funkcie je možné využiť efektívnejší spôsob vyhľadávania, ktorý umožňuje
lustráciu prekážky litispendencie. Podobný spôsob sľubuje aj vyššie uvedený projekt Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, ktorým je Centralizovaný systém súdneho riadenia.
5

ZÁVER
Rekodifikačné práce spojené s celkovou revitalizáciou civilného procesu v podmienkach
Slovenskej republiky stáli na niekoľkých zásadných pilieroch. Okrem všeobecnej modernizácie
a zvýšenia efektivity civilného procesu, zohrávala kľúčovú úlohu aj samotná hospodárnosť konania.
Hospodárnosť konania upravuje článok 17 CSP „Súd postupuje v konaní tak, aby vec bola
čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez
zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb.“
Článok 17 CSP upravuje jeden z ústavnoprávnych princípov riadneho fungovania justície,
ktorý je v teórii nazývaný aj ako princíp procesnej ekonómie. Súdy, ale aj strany sporu sú povinné
tento princíp dodržiavať, a to od začiatku konania až po jeho skončenie.
Uvedenú hospodárnosť alebo procesnú ekonómiu môžeme chápať z dvoch hľadísk.
Prvým je hľadisko časové. Z časového hľadiska smeruje k posilneniu princípu hospodárnosti
konania, nepochybne, princíp sudcovskej koncentrácie, ukladanie poriadkových opatrení, prípadne
procesných sankcií. V súčasnosti je približná dĺžka trvania konania približne dvadsať mesiacov
(systém CSSR sľubuje skrátenie konaní približne o dva mesiace).
6
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Druhé hľadisko je hľadisko finančné, ktoré je spojené s hľadiskom časovým. Čím je civilné
súdne konanie dlhšie, tým je aj nákladnejšie. Zbytočnou záťažou z finančného hľadiska sú aj prípady
neskorého zistenia prekážky litispendencie v civilnom súdnom konaní.
V dôsledku skutočnosti, že justičný aparát nemá k dispozícii efektívny systém lustrácie tejto
prekážky, dochádza k mnohým konaniam duplicitne. Takto vedené konania sú nehospodárne nie len
finančne a časovo, ale aj personálne. Pri duplicitnom vedení jednotlivých konaní, napríklad na dvoch
odlišných okresných súdoch, sú vyťažené tou istou agendou dve súdne oddelenia. Všetka
komunikácia medzi súdom a stranami sporu formou doručovania tu prebieha duplicitne. Tento stav je
nežiadúci, a to aj v tom prípade, ak strana žalovaného namietne prekážku litispendencie hneď v
úvode civilného súdneho konania, podľa ustanovenia § 167 odsek 2 CSP. Upozornenie súdu na
existenciu neodstrániteľnej vady konania v podobe prekážky litispendencie z pozície strán sporu by
malo byť výnimočným stavom a nie pravidlom.
V súčasnej dobe elektronizácie však nie je možné dosiahnuť žiadaný výsledok spočívajúci
tak v zefektívnení jednotlivých postupov, ako aj v celkovom zvýšení hospodárnosti konania, iba
prostredníctvom zmien v procesnej právnej úprave. Je priam nevyhnutné hľadať riešenia v iných
odboroch, a to predovšetkým v odbore právnej informatiky, ktorej úlohou je aj vytváranie metód zberu,
spracovávania, uchovávania, vyhľadávania a distribúcie právnych informácií.
Neefektívnym lustrovaním prekážky litispendencie je najviac vyťažený personálny aspekt
justičného aparátu, čo má evidentný dopad na rýchlosť jednotlivých civilných súdnych konaní.
Pochopiteľne nie je najzávažnejším problémom, ktorý sa spája s hospodárnosťou konania. Ide však
o podmnožinu množiny problémov, spojených s elektronickým vedením justície a o problém, ktorý má
priamy dopad na rýchlosť civilných súdnych konaní vedených na súdoch Slovenskej republiky.
Právna informatika sa postupne stáva dynamickou súčasťou civilného procesu, ale rovnako
tiež aj súčasťou procesného práva ako takého, či už na Slovensku alebo vo svete. Najmä fúziou
civilného práva procesného a právnej informatiky je možné docieliť pozitívny dopad na princíp
hospodárnosti a efektívnejšie fungovanie justície v budúcnosti.
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Abstract: The commercial rental housing market in Poland is underdeveloped compared to other EU
countries. As in all EU countries of the former Eastern Bloc, the Polish market is dominated by
individual ownership of apartments instead of renting. On the other hand, short-term rental has
become an extremely popular accommodation option in recent years.
It is important to distinguish the functioning of the two main real estate markets: the investment market,
which includes the transfer of property rights and rights similar to ownership, and the rental market,
relating to the conclusion of contracts specifying mutual rights and obligations related to the ownership
of real estate. Although the condo and apart market is relatively young and has a low level of
concentration, it is developing very quickly. In the Polish legal system, there is no definition of "condo
hotel" and "aparthotel", but the ownership issues of such facilities are not entirely outside the statutory
regulations.

Key words: rental, real property, accommodation, condohotel, aparthotel

1

INTRODUCTION
In recent years, short-term rental has become an extremely popular accommodation option.
Most holiday condo hotels and holiday apartments are located in coastal and mountain resorts.
Booking or Airbnb websites, used for booking accommodation, after selecting the basic search
parameters, allow you to find not only hotels and guesthouses, but also private apartments in
competitive locations.
Investing in real estate has been popular for several years despite the continuing trend of rising
prices on the housing and house market, as indicated by the Eurostat report from spring this year1.
Even in February 2020, no investor buying or renting apartments for short-term renting assumed any
changes in the real estate market that have occurred due to the coronavirus pandemic. Due to the
situation in many countries, including Poland, hotels and accommodation operating on a short-term
rental basis had to be closed for several months. This will certainly affect the growing short-term rental
market.
The commercial rental housing market in Poland is underdeveloped compared to other
European Union countries and is dominated by individual ownership of flats instead of renting, which
is the result of low quality rent regulation, which is not a good alternative to ownership in Poland.
2

CONCEPTS OF CONDO- AND APARTHOTEL SYSTEMS
Condominium is a combination of two rights: the right to unbundle the premises in a building
and the joint ownership of the common parts2. The condominium system involves the purchase of an
apartment in a hotel building by an investor who concludes a flat rental contract with the developer.
Based on this agreement, the property owner earns revenue. The developer, unlike a traditional
hotelier, does not become the owner of the entire property but sells individual apartments to clients,
which he then rents from the owners and based on them, using his own infrastructure operating within
the facility (e.g. restaurants) runs the hotel.

1

Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294612/2-08042020-APEN.pdf/d624aabc-eca8-029c-868b-f80efec5b89a
2 DOWNEY, J. F., The Aparthotel: A Useful Tool for Investors and Developers, Cornell Hotel and
Restaurant Administration Quarterly, August 1991; 32, 2, p. 53-55.
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The aparthotel system involves the purchase of a studio apartment by an investor who
concludes a flat rental agreement with the developer and based on this agreement, the property owner
receives revenue.
In Europe, condo and apart systems operated initially in Mediterranean countries, and then
developed in other areas of the continent. Despite the fact that condo and apart systems are based
on the concept of concluding two contracts: real estate purchase agreements and real estate lease
agreements, however, these systems differ from each other. The "condo" system describes ownership
issues, and the "apart" system deals with functional issues, therefore additional subcategories of
products such as condo-apartments and condo-hotels can be distinguished on the Polish market. The
difference between condo and apart systems concerns, among others property management. Rooms
in condo hotels are usually managed by the developer. In turn, the apartments are usually not
managed by the developer, but a specialized external company. The difference between these
systems also applies to costs.
2.1

Development of apart and condo systems in Poland
In Poland, the development of this type of investment has focused for many years mainly in
coastal and mountain tourist resorts. On the Polish real estate market, condo and apart systems
began to be mentioned as early as the beginning of the 1990s. But few people saw the potential of
this type of investment at the time. This was mainly due to the fact that the tourism sector was still at
an early stage of development and real estate was commonly perceived only as a way of satisfying
the basic need for housing.
The development of this market was not conducive to linking condo and apart investments with
the idea of timeshare, which was incorporated into the Polish legal system only in 2011 by the
Timeshare Act3. However, in the Polish legal system, timeshare refers to services related to holiday
stay, as well as to property exchange systems4. Therefore, it does not concern the issue of property
ownership and the manner of managing a given object.
Poland's accession to the European Union in 2004 resulted in changes, among others on the
real estate market. At that time, new possibilities appeared regarding the availability of mortgage
loans, the level of affluence of the society and new possibilities regarding the accessibility of capital
for developers increased. This resulted in high demand on the real estate market in 2006-2007.
Housing real estate began to be increasingly seen as a source of passive income and a safe capital
investment instrument.
During the financial crisis of 2008-2009, condo and apart investments were quite risky, but the
years 2010-2012 were a period of further development for the short-term rental market. The condo
and aparthotel market was also not subject to restrictive legal regulations, in contrast to the activities
of development companies on the typical housing market 5. The condo and aparthotel market
continued to grow in the following years6.
2.2

Legal status
First of all, it should be noted that the Polish legal system lacks the definition of "condo hotel"
and "apart hotel". Ownership issues of this type of facilities are not entirely outside the statutory
regulations, because in such a situation the general provisions of the Civil Code apply.
The issue of legal separation of specific premises or hotel units is of key importance for the
definition of the condo system. It can therefore be concluded that condo hotels fall within the meaning
of the definition of an independent residential premises or premises for other purposes in accordance
with the regulations of the Act on the ownership of premises (Article 2) 7. In turn, in the case of the

3

Timeshare Act of 16 September 2011 (Journal of Laws 230.1370).
ZARADKIEWICZ, K, Timesharing – szczególny stosunek prawa rzeczowego, (w:) System prawa
prywatnego, (red.) GNIEWEK, E., t. 4, Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 167.
5 Act of 11 September 2011 on the protection of the rights of buyers of a dwelling or a single-family
house (i.e. Journal of Laws of 2019, item 1805, as amended).
6 BUCHOLC-SROGOSZ, K., Condohotele na polskim rynku nieruchomości, Zeszyty Naukowe
Instytutu Administracji AJD w Częstochowie, 2 (14) 2016, s. 241–249.
7 Act of 24 June 1994 on the ownership of premises (i.e. Journal of Laws of 2019, item 737).
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apart system, the provisions of the Civil Code may apply in the scope of ownership or joint ownership
of real estate8.
Separating a hotel unit as a business premises is associated with certain obligations and
restrictions. Although it is possible to freely circulate such premises, it is not possible to register in
such property for permanent residence. In addition, such real estate is usually charged with higher
taxes and higher fees than in the case of independent residential premises 9.
An important function in separating individual hotel units is fulfilled by the starost, who issues
a certificate confirming that the given premises meets the technical and legal conditions which should
be met by independent residential premises or commercial premises. This fact may be significant
especially in the context of regulations regarding technical conditions to which buildings and their
location should be subject, determining, inter alia, the minimum surface of a residential premises is
25m2. Existing regulations generally do not allow the design of apartments with an area of less than
20 sq m. It happens that such products are sold as commercial premises. This regulation, depending
on the legal nature of the premises, may affect the possibility of implementing condo projects, the
more that in common circulation these terms are identified with very small residential units. These
provisions require the investor to be diligent in determining the future use of the property.
To date, neither the 'condohotel' category nor the 'aparthotel' have been identified in the
statistics of the Central Statistical Office. They are also not governed by the provisions setting out the
conditions for the provision of hotel services and the rules for categorizing hotel facilities as well as
provisions governing hotel facilities and other facilities in which hotel services are provided. The
investment nature of the purchase of a right or share in a condo hotel has not yet been regulated in
the regulations on investment on the financial market in Poland. Buyers in this regard only have rights
to protection under the general principles arising from the Civil Code.
Legal diversity, the lack of an unambiguous definition and the lack of transparent statistical
data in connection with the interchangeable use of the name "condohotel" and "aparthotel" by
investors and operators of such facilities may raise concern as to the proper functioning of this type
of investment in Poland on the market.
2.3

Problems on the short-term rental market
Problems on the Polish condo and aparthotel market can be divided into several basic
categories10. The first group deals with risky financing. This risk increases when the investment
financing is only from consumer contributions. The second group of problems relates to the issue of
security. Investments in commercial premises are not subject to the regulations of the Development
Act, which requires, among others conclusion of the contract in the form of a notarial deed and entry
of the claim in the land and mortgage register11. According to art. 23 (Development Act), the developer
agreement is the basis for entering certain claims in the land and mortgage register. In the land and
mortgage register kept for the property on which the development project is to be carried out or carried
out, the buyer's claim for the construction of the building, the separation of the housing premises and
the transfer of ownership of the premises and the rights necessary to use the premises to the buyer,
or the transfer of ownership to the buyer shall be disclosed. real estate together with a detached house
or perpetual usufruct of land and a detached house constituting a separate real estate or the transfer
of a fraction of the ownership of real estate, together with the right to exclusive use of a part of the
real estate serving housing needs.
In the absence of this type of security, if the construction is not completed, the client may lose
the invested money. Other problems relate to non-transparent cooperation, often involving the lack of
clear rules for cooperation between developers and financial intermediaries, who are often affiliated

KAŹMIERCZYK, A., Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno-rzeczowa, C.H.
Beck 2015, s. 539 + LXIII.
9 KAŹMIERCZYK, A., Zaświadczenie o samodzielności lokali, Rejent nr 1/2013, s. 11-38.
10 DAMASIEWICZ, A., Najem i wynajem lokali komercyjnych, LexisNexis 2013, s. 8 i n.
11 BRZESZCZYŃSKA, S., CIEPŁA H., Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej,
egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów, Wolters Kluwer 2018, s. 10 i n.
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with banks. The problems here are associated with the risk of a lack of transparent rules of
responsibility of individual entities towards the consumer12.
At present, Polish legal regulations do not specify basic requirements, such as e.g. the type of
real estate, which may be subject to short-term rent13. Local governments in which the property is
located have no legal basis to control the level of security associated with such activities. This can be
a serious threat to both landlords and other residents of the building. In addition, owners of such
facilities often avoid paying taxes. In addition, the lack of control of such premises strikes the residents
of buildings, who may be exposed to disturbance of peace, and thus interventions of security services.
The need for regulation in this area is therefore primarily due to the lack of control over the rented
premises.
Short-term rental of premises is a concept which, under Polish law, has not been defined as a
concept separate from lease14. The short-term premises lease agreement is therefore a fixed-term
lease agreement, to which the provisions of the Civil Code and regulations regarding the protection
of tenants' rights apply. Due to the fact that there is no separate regulation on the short-term lease
agreement, there is also no limit to the days and the number of premises that may be the subject of
such a contract. There are no legal regulations applicable to both aparthotels and condo hotels. At
the same time, there is also no clear distinction between private and business leases.
Due to the lack of regulations in the Polish legal order regarding short-term rental of residential
premises, as well as the condo system and aparthotels, general institutions included in the Civil Code
and the Act on the Protection of Tenants' Rights apply to these institutions.
There are also doubts as to conflicting tax interpretations and justified doubts regarding the
settlement of income from the rental of investment apartments. There is no eviction as to the official
interpretation of the nature of the premises in the emerging hotel facilities, which may result in the
inability to separate the premises and to establish land and mortgage registers for them. In such a
situation, individual investors would face the need to purchase shares in real estate, instead of the
expected mortgage separate premises.
Maybe a good solution would be to introduce the obligation to register the premises rented to
tourists and to introduce restrictions on renting apartments for tourists by specifying the maximum
number of days per year and the maximum number of premises that one owner can use for shortterm rental. It is worth considering adopting regulations shaping the obligation to ensure the safety of
tourists during their stay. It is also necessary to introduce regulations shaping the responsibility of the
owner of the premises towards guests and permanent residents of the building.
The Polish Ministry of Sport and Tourism has prepared a project called "White Paper on the
regulation of the tourist promotion system in Poland"15, as well as, among others The Polish
Association of Tourist Agents, the Federation of Guide Associations and the Chamber of Commerce
of Polish Hotel Industry, the Pomeranian Regional Tourist Organization, the Polish Tourist and
Sightseeing Society (PTTK) pointed to the urgent need for change. In the opinion of these entities,
urgent changes should apply to all entities operating in the area of accommodation, including shortterm overnight stay in order to reduce inequalities in relation to the law of hotel operations and shortterm rental. There was also a need to regulate the legal situation of the building, consisting of premises
intended for short-term lease, and thus the legal sanctioning of the status of both aparthotels and
condo hotels.
In September 2019, the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) 16 and the
Polish Financial Supervision Authority (KNF) issued a risk warning related to investing in real estate
operating in apart and condo systems.

GNELA, B., Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym,
Wolters Kluwer Polska, 2013, s. 190 i n.
13 STRZELCZYK, R., Prawo nieruchomości, wyd. 6, C.H. Beck 2019, s. 415-423.
14 SIWIEC, K., Najem powierzchni i lokali użytkowych-przegląd najistotniejszych zagadnień z punktu
widzenia stron stosunku najmu, C.H. Beck, 2015, s. 1 i n.
15 Report on the pre-consultation of the White Paper Regulation of the Tourist Promotion System in
Poland, https://www.gov.pl/web/rozwoj/raport-z-prekonsultacji-projektu-bialej-ksiegi-regowaniasystemu-promocji-turystycznej-w-polsce
16 https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15799
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In connection with the above, it is necessary to verify the subject of the investment and possible
risks. It should be remembered that apart and condo hotels are characterized by cyclicality and
seasonality. Therefore, one should be particularly careful in investing funds because there is no
guarantee whether or when and in what amount the rates of return will be realized. In addition, it
should be remembered that there will be fixed costs associated with the management and
maintenance of the premises and tax liabilities17. Activity in the field of short-term rental in many areas
is currently not subject to applicable legal regulations, this applies to both the construction process,
protection of purchasers of premises, tax and tourist issues as well as protection of tenants.
3

CONCLUSION
Despite the fact that the condo and aparthotel market is still quite young and despite the
coronavirus's failure, it will probably continue to grow very quickly. The large diversity on the shortterm rental market causes uncertainty regarding the applicable legal regulations. For this reason, it is
necessary to adopt uniform regulations to ensure better protection of the rights of both parties to the
contract.
It should also be borne in mind that when housing communities prohibit short-term rental,
property rights are excessively restricted. It cannot be assumed in advance that there will be abuse in
this respect. Only when they appear can legal measures be taken to counteract them. The current
regulations do not offer many possibilities in this respect. Although the regulations of the Act on the
ownership of premises say that the burden can be increased, this applies to owners of commercial
premises. Meanwhile, it concerns premises with assigned residential function, so it is formally more
difficult to use this provision.
The jurisprudence practice indicates that such premises can be treated as no longer fulfilling
the function of satisfying housing needs, only as collective accommodation facilities. In such a
situation, there is a possibility of increasing fees for commercial use of real estate. In Poland, this
requires an individual resolution for each apartment and for each owner. It is noted that the local
government authorities should be given the opportunity to regulate the issue of short-term rents
primarily in the area of the right to shape the concept of short-term rent and to introduce the principles
and terms of admissibility for short-term rents.
Not without significance within the subject matter is the need to prevent gentrification of cities
and the need to introduce control over the quantity and quality of apartments rented under short-term
rental. It is also justified to equip residents of a particular building with the right to decide whether they
agree to rent tourists premises located in a given building. The changes are also justified by the need
to introduce the principle of taxing short-term rent as a business activity, and not as a rental of
premises only for the purpose of residence in it.
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OBMEDZENIE OSOBNEJ SLOBODY OSOBY PRI TRESTNOM
ČINE DOMÁCEHO NÁSILIA1
Nina Tarabová
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstract: The article focuses on the issue of restriction of a person's personal freedom, especially in
connection with his suspicion of committing a crime that can be subordinated to domestic violence
and it also analyzes criminal law instruments used or applicable in this field with regard to the
application practice of law enforcement authorities and courts.
Abstrakt: Článok sa zameriava na problematiku obmedzenia osobnej slobody osoby predovšetkým
v súvislosti s jej podozrením z páchania trestného činu, ktorý je možné podradiť pod domáce násilie
a tiež analyzuje inštrumenty trestného práva využívané či využiteľné pri tejto problematike s ohľadom
na aplikačnú prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
Key words: custody domestic violence, criminal proceedings, custody, suspicious, pre-trial
proceedings, abuse of a close and entrusted person criminal law, personal freedom
Kľúčové slová: domáce násilie, trestné konanie, väzba, podozrivý, prípravné konanie, týranie
blízkej a zverenej osoby, trestné právo, osobná sloboda
ÚVOD
Na násilie páchané verejne sa koncentruje veľká pozornosť spoločnosti, pričom táto práve
v dôsledku verejnosti takého násilníckeho konania neraz zasahujúcom už do trestnoprávnej roviny,
podporuje prijímanie opatrení, ktorých cieľom je na potenciálneho páchateľa pôsobiť preventívne či
odstrašujúco, prípadne opatrení na potrestanie už konkrétneho páchateľa verejného násilia. Okrem
verejného násilia však existuje aj ťažšie pozorovateľné násilie, ktoré sa odohráva za dverami
domácnosti – domáce násilie. Menšia nápadnosť tohto druhu násilia, jeho cyklický a stupňujúci sa
charakter však môže mať na obeť ešte drastickejší dopad. Preto sa v prípade oznámenia takéhoto
konania zvyčajne pristupuje k okamžitému zaisteniu podozrivej osoby, a teda k obmedzeniu jej
osobnej slobody použitím prípustných prostriedkov. Na druhej strane sa však neexistencia legálnej
definície domáceho násilia spojená s rôznorodosťou konaní, ktoré pod domáce násilie možno
subsumovať, môže v praxi odzrkadliť (a aj odzrkadľuje) na nejednotných postupoch orgánov aplikácie
práva.
1

(NE)JEDNOZNAČNOŠŤ DEFINÍCIE DOMÁCEHO NÁSILIA AKO SPOLOČENSKÉHO
FENOMÉNU
Domáce násilie sa už dlhodobejšie považuje za alarmujúci fenomén vyskytujúci sa
v spoločnosti, o čom svedčí aj veľká miera jeho diskutovanosti s prítomnými snahami o riešenie tohto
problému a tiež aktívnou snahou jednotlivých organizácií a poradenských centier pomôcť obetiam
tejto trestnej činnosti. Nepochybne možno tvrdiť, že tento problém prekračuje hranice Slovenskej
republiky a jeho výskyt možno pozorovať na celom svete. Spôsob nazerania na domáce násilie však
závisí jednak od historického vývoja a jednak od nastavenia jednotlivých kultúrnych hodnôt, pretože
to, čo sa v jednej spoločnosti považuje za akceptovateľné a pomerne bežné, v inej už prekračuje
2

Tento článok vznikol s podporou financovania z grantu Agentúry na podporu výskumu a vývoja č.
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Research and Development Agency.
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zákonné medze a vyvoláva trestnoprávne následky. Okrem toho, že domáce násilie ako
celospoločenský problém presahuje územie nášho štátu, taktiež ako často skloňovaný pojem
presahuje do viacerých vedných disciplín. Čo teda možno rozumieť pod pojmom domáce násilie?
Mnohí slovenskí i zahraniční autori zavádzajú vlastné definície, s ktorými následne pracujú vo
svojich publikáciách. Rovnako snahe o prijatie čo najpresnejšej definície pojmu domáceho násilia
venovali pozornosť aj medzivládne inštitúcie (napr. Rada Európy) a taktiež aj na pôde Európskej únie
bola táto problematika predmetom rôznych diskusií. Ako príklad možno uviesť čl. 2.3.3 Stanoviska
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Domáce násilie voči ženám“, v ktorom je
domáce násilie definované nasledovne: „Pod domácim násilím sa rozumie partnerské násilie, ako
psychické alebo fyzické násilie (vrátane sexuálneho) v rámci manželského alebo nemanželského
spolužitia, aj keď k násiliu dôjde po rozchode, ale je v priamej spojitosti s predchádzajúcim spolužitím“.
Podľa M. Kacafírkovej „domáce násilie ako sociálne patologický jav je všeobecne správanie
sa medzi partnermi alebo v rodine (medzi rodičmi a deťmi, súrodencami a pod.), ktoré spočíva vo
fyzickom napádaní, psychickom týraní (deptanie, ponižovanie, vyhrážanie), sexuálnom zneužívaní či
už jednotlivo alebo, vo vzájomnej kombinácii. Ide o ovládajúce nerovnoprávne a nerovnocenné
zaobchádzanie jedného človeka s druhým, v ktorom model vzťahu tvorí rolu prenasledovateľa a rolu
obete.“2
Napriek tomu, že na národnej ani nadnárodnej úrovni neexistuje univerzálne zadefinovanie
domáceho násilia, na prvý pohľad možno vnímať značnú podobnosť medzi jednotlivými definíciami,
ktoré sa nerozchádzajú v podstatných náležitostiach. Na druhej strane sa však jednotlivé názory líšia
predovšetkým vo vnímaní obete, a teda najmä v rozsahu subjektov, ktoré môžu byť obeťami
domáceho násilia a tiež vo vnímaní rozsahu a charakteru konaní, ktoré možno pod domáce násilie
zaradiť. Možno teda ustáliť, že domáce násilie v najširšom ponímaní je násilie psychické, fyzické,
sexuálne, ekonomické či sociálne, ktoré sa vyskytuje v domácnosti a môže smerovať od
ktoréhokoľvek člena domácnosti ku ktorémukoľvek inému členovi danej domácnosti. Špecifickosťou
domáceho násilia je práve jeho dlhodobosť a cyklický charakter. Nepochybne najčastejšie sa ho však
dopúšťajú muži vo vzťahu k ženám, prípadne deťom a rodič vo vzťahu k deťom. Táto skutočnosť
vyplývajúca z mnohých štatistík vysoko pravdepodobne súvisí s históriou inštitútu manželstva
a rodiny, v ktorom mal dominantné postavenie práve muž a boli zavedené patriarchálne vzory
správania. Žena teda mala podriadené, nerovnocenné postavenie a určité kultúrne a náboženské
normy takýto stav udržiavajú aj v súčasnosti.3
Je teda na prvý pohľad zrejmé, že v prípade absencie legálnej definície určitého pojmu, môže
byť na jednotlivé pojmy nazerané zo širšieho hľadiska alebo naopak sú vnímané v užšom slova
zmysle, a preto rozličnosť v názoroch, i keď len minimálna, sa môže odzrkadliť následne
v problematickosti samotného sankcionovania za toto konanie. Z trestnoprávneho hľadiska je preto
okrem pojmu domáce násilie relevantná existencia pojmu trestný čin domáceho násilia a jeho
ukotvenie v právnom predpise.
Právnym predpisom, ktorý zakotvuje legálnu definíciu trestného činu domáceho násilia, je
zákon č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.4 Zákon
o obetiach definuje trestný čin domáceho násilia v ustanovení § 2 ods. 1 písm. e) nasledovne:
„trestným činom domáceho násilia trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na
príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súrodencovi, manželovi, bývalom manželovi,
druhovi, bývalom druhovi, rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá s páchateľom žije alebo
žila v spoločnej domácnosti“.
Ide o pomerne nový pojem, ktorý bol zavedený práve predmetným zákonom s účinnosťou od
1. januára 2018. Dôvodová správa k zákonu o obetiach v osobitnej časti v súvislosti so zavedením
tohto pojmu do právneho poriadku Slovenskej republiky uvádza, že trestný čin domáceho násilia je
nevyhnutne potrebné vymedziť v nadväznosti na nedostatky, na ktoré poukázala aplikačná prax.
KACAFÍRKOVÁ, M.: Domácí násilí. In: Trestní právo, č. 5, roč. 2, 2002, s. 12
Dostupné na https://alianciazien.wordpress.com/nasilie/domace-nasilie/ 21.06.2020
4 Zákon č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej
ako „zákon o obetiach“
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Uvedený zámer by bol v poriadku, ak by prijatá definícia bola vyčerpávajúcejšia. Zákonodarca vo
svojom zdôvodnení opätovne uvádza už citovanú definíciu, ktorú len rozširuje o demonštratívny
výpočet konaní, ktoré pojem násilie zahŕňa, in concreto „kopanie, bitie, škrtenie, ťahanie za vlasy,
vyhrážanie zbraňou, znevažovanie a ponižovanie, vzbudzovanie strachu, izoláciu od okolia, a pod.“,
Tento výpočet je zároveň značne neúplný vzhľadom na vyššie uvedenú definíciu domáceho násilia,
ktorá okrem spôsobovania typicky fyzického a psychického utrpenia, počíta aj so sociálnym či
ekonomickým. Súčasne zákonodarca konštatuje, že „domáce násilie sa väčšinou odohráva v
domácom prostredí za zatvorenými dverami bez prítomnosti nezainteresovanej osoby (svedka), kedy
je obeť izolovaná od akejkoľvek pomoci ľudí a orgánov verejnej moci.“ 5 Uvedená konštatácia je
pomerne logickou a všeobecne známou charakteristickou črtou domáceho násilia, ktorej ukotvenie
do dôvodovej správy je skôr nadbytočné.
Dôvodová správa teda na jednej strane obsahuje príkladný výpočet konaní subsumovateľných
pod domáce násilie a tiež všeobecne známe skutočnosti, no na druhej strane opomína iné veľmi
podstatné znaky tejto trestnej činnosti. Nedostatky možno vnímať v:
a)
b)
c)
d)

absencii zakotvenia typického cyklického charakteru tejto trestnej činnosti s
tendenciou zvyšovania intenzity protiprávneho konania
nevymedzení taxatívneho výpočtu trestných činov v osobitnej časti Trestného
zákona6, ktoré by boli expressis verbis trestnými činmi domáceho násilia
neúčelnosti zakotvenia definície trestného činu domáceho násilia do zákona o
obetiach a
nedostatočnej exaktnosti pri formulovaní danej definície, ktorá preto nerieši
sledovanú potrebu získavania relevantných údajov ohľadom domáceho násilia.

Vďaka existencii pomerne vágnej definície trestného činu domáceho násilia a súčasnej
neexistencii taxatívneho výpočtu trestných činov domáceho násilia podľa osobitnej časti Trestného
zákona môžeme v súčasnosti hovoriť o niekoľkých prípustných formách protispoločenských deliktov,
ak domáce násilie prekročí zákonom prípustnú mieru.
Odhliadnuc teda od menej závažných foriem správania sa ako vulgarizmov, vyhrážok či iného
bezohľadného správania, ktorými sa spravidla začína domáce násilie a súčasne konania, ktoré bude
posúdené ako priestupok7 (napr. po aplikovaní materiálneho korektívu pre nepatrnú závažnosť
daného činu), môže páchateľ svojím násilníckym konaním naplniť predovšetkým skutkovú podstatu
trestného činu nebezpečného vyhrážania a/alebo trestného činu ublíženia na zdraví a v neposlednom
rade trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Z daného explicitne vyplýva, že
najčastejšími formami, v akých sa prejavuje násilie páchateľa, sú slovné útoky, fyzické a sexuálne
napadnutia, ktorých následkom je ublíženie na zdraví, ťažké ublíženie na zdraví, ba dokonca v
najextrémnejších prípadoch smrť poškodeného.8
Obmedzenie osobnej slobody ako súčasť domáceho násilia
Práve trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby sa považuje za vyjadrenie trestného
činu domáceho násilia v osobitnej časti Trestného zákona, čo na prvý pohľad neevokuje
problematickosť postihovania za jednotlivé formy domáceho násilia práve z toho dôvodu, že
objektívna stránka zloženej skutkovej podstaty tohto trestného činu zahŕňa veľmi širokú škálu konaní.
2.1

Dôvodová správa k zákonu č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
6 Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ďalej aj ako „Trestný zákon“
alebo „TZ“
7 Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov
8 HAMRANOVÁ, D.: Násilie páchané na ženách z legislatívneho hľadiska (trestné činy so skutkovou
podstatou vzťahujúce sa na násilie páchané na ženách). In: Magister Officiorum - 1/2015, s. 11.
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Je tomu tak pravdepodobne z dôvodu už uvedeného vyššie, a síce, že absentuje všeobecne
akceptovaná definícia domáceho násilia na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni.
Zároveň je potrebné mať na zreteli, že zabezpečením ochrany pred domácim násilím sa
zabezpečuje jednotlivcovi ochrana jeho zdravia a života, telesnej integrity, ľudskej dôstojnosti, a tiež
jeho osobnej, či ekonomickej a sociálnej slobody. Práve v dôsledku rôznorodosti útokov a foriem
konaní subsumovateľných pod pojem domáce násilie je pri postihovaní páchateľov podstatné skúmať
naplnenie všetkých zákonných znakov skutkovej podstaty a nie skutočnosť, či došlo k spáchaniu
trestného činu v rámci domáceho násilia alebo mimo neho. Preto v konečnom dôsledku môže byť
náročné určiť a s určitosťou povedať, ktorý trestný čin bude konaním vykazujúcim prvky domáceho
násilia spáchaný. Do úvahy preto môže prichádzať pri kvalifikácii skutku okrem už uvedených
trestných činov aj iné v tomto prípade relevantné trestné činy ako napr. trestný čin obmedzovania
osobnej slobody (§ 183 TZ), trestný čin pozbavenia osobnej slobody (§ 182 TZ), trestný čin vydierania
(§ 189 TZ), trestný čin porušovania slobody združovania a zhromažďovania (§ 195 TZ) apod. V
každom z uvedených prípadov môže byť náročné určiť, či ku konkrétnemu trestnému činu došlo v
súvislosti s konaním subsumovateľným pod pojem domáce násilie alebo s domácim násilím vôbec
nesúvisia.9
K vzájomnému vzťahu trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby a trestného činu
obmedzovania osobnej slobody sa vyjadril aj Najvyšší súd Slovenskej republiky 10 v uznesení sp.
zn. 4 Tdo 2/2018 zo dňa 27. februára 2018, na ktorého závery následne nadviazal aj Ústavný súd
Slovenskej republiky11 svojím uznesením II. ÚS 412/2018-14, ktorým sťažnosť sťažovateľa odmietol
ako zjavne neopodstatnenú. Fyzická osoba – sťažovateľ sa okrem iného domáhala, aby Ústavný súd
konštatoval porušenie čl. 46 ods. 1 (zakotvujúceho právo na súdnu a inú právnu ochranu) a čl. 50
ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (ktorý predstavuje základné zakotvenie zásady ne bis in idem)
v spojitosti
s
čl.
6
ods.
1
Dohovoru
o
ochrane
ľudských
práv
a základných slobôd a čl. 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd.12
Sťažovateľom bol odsúdený recidivista vo výkone trestu odňatia slobody a podaniu predmetnej
sťažnosti predchádzal pomerne zložitý skutkový stav, nakoľko sa Najvyšší súd vo svojom konaní tiež
musel vysporiadať s viacerými predchádzajúcimi rozsudkami okresných a krajských súdov.
Sťažovateľ bol rozsudkom Okresného súdu Liptovský Mikuláš uznaný za vinného zo zločinu
obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1 a 2 písm. d) v spojení s § 139
ods. 1 písm. c) TZ na tom skutkovom základe, že: „... dal facku svojej manželke (poškodenej), chytil
ju
a
hodil
na
posteľ,
obrátil
ju
na
brucho,
pridržal si ju kolenom a plátenným lekárskym obväzom a bielym špagátom jej zviazal ruky
a nohy, za chrbtom zviazané ruky jej priviazal k nohám, ktoré musela skrčiť k rukám, do úst
jej strčil dve papierové vreckovky a previazal jej ústa plátenným lekárskym obväzom. Takto
zviazanú ju prikryl perinou a bez slova odišiel z domu preč. Poškodená musela takýto stav
strpieť približne 2 hodiny, kým nebola oslobodená políciou.“
Za tento skutok bol páchateľovi uložený súhrnný trest odňatia slobody vzhľadom na
predchádzajúci výrok súdu, ktorým bol odsúdený pre trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej
osoby podľa § 208 ods. 2 TZ. Krajský súd na základe odvolania rozsudkom „len“ skorigoval výmeru
uloženého trestu a následne proti danému rozsudku podal odsúdený dovolanie opierajúce sa o dva
dôvody, a to:
o

neprípustnosť trestného stíhania, ktoré bolo vedené v zmysle § 371 ods. 1 písm. k)
TP a

9 KNÁPKOVÁ, D., TÓTHOVÁ, M.: Aktuálne aspekty postihu domáceho násilia. In: Notitiae ex

Academia Bratislavensi Iurisprudentiae 3/2010, s. 37.
10 Ďalej ako „Najvyšší súd“
11 Ďalej ako „Ústavný súd“
12 Čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd garantuje právo na spravodlivé súdne
konanie a čl. 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru ochrane ľudských práv a základných slobôd zase garantuje
právo nebyť opakovane súdený alebo trestaný
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o

nesprávne právne posúdenie skutkového stavu v zmysle § 371 ods. 1 písm. i) TP

Práve druhý z uvedených dôvodov je pre účely tohto príspevku relevantný. Za zmienku taktiež
stojí skutočnosť, že odsúdený bol už v minulosti stíhaný pre viaceré psychické a fyzické ujmy
spôsobené manželke (poškodenej) ktoré mali charakter domáceho násilia, pričom všetky tieto boli
v ostatných konaniach posudzované ako jeden skutok, a to trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej
osoby. Odsúdený na základe uvedeného konštatoval, že vzhľadom na povahu vyššie popísaného
skutku nemohol byť stíhaný a odsúdený za zločin obmedzovania osobnej slobody, nakoľko postih za
tento skutok mal byť súčasťou odsúdenia za skutok už uvedený v skoršom rozsudku. Zároveň
argumentoval, že trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby vo svojej objektívnej stránke
obsahuje slovné spojenie „násilná izolácia“ a teda, že svojím konaním naplnil skutkovú podstatu
trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, za ktorý už bol sanckionovaný. Súčasne tiež
tvrdil, že tento trestný čin je trvácim trestným činom v zmysle § 122 ods. TZ a teda, že ... trestnosť
tohto trestného činu spočíva v udržiavaní protiprávneho stavu spôsobovaním utrpenia blízkej osobe
niektorou z foriem uvedených v tomto ustanovení.
Uvedené tvrdenie týkajúce sa subsumovania konania pod trestný čin týrania blízkej a zverenej
osoby je pomerne logické vzhľadom na formuláciu ustanovenia § 208 ods. 1 písm. a) TZ:
,,Kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobí fyzické
utrpenie alebo psychické utrpenie .....bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho
druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním
strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje
jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť...“
Ako je na prvý pohľad zrejmé, nejde o taxatívny výpočet konaní, ktorými je možné spôsobiť
obeti fyzické či psychické utrpenie a s ohľadom na vyššie uvedenú skutkovú vetu by bolo možné
konanie páchateľa teoreticky začleniť pod násilnú izoláciu, resp. nakoľko nejde o numerus clausus
foriem konania páchateľa, do úvahy by tiež prichádzala možnosť subsumovania pod pojem „iné
správanie“.
Pokiaľ sa ale týka argumentácie, ktorú v tejto veci zvolil Najvyšší súd, je podstatné uviesť, že
podľa jeho názoru, je delikt podľa § 208 pokračovacím trestným činom. Konštatoval tak aj s odvolaním
sa na príslušnú judikatúru (príkladmo R 92/2014 a sp. zn. 2 Tz 31/2005). Najvyšší súd svoju
argumentáciu
tiež
podporil
tvrdením,
že:
„...páchateľ
ďalšími čiastkovými útokmi po určitý čas porušuje objekt danej skutkovej podstaty, čím
fakticky predlžuje trvanie protiprávneho stavu jednotlivými útokmi vo forme uvedenej
v skutkovej podstate. Páchateľ teda určitým čiastkovým útokom fakticky navodí
protiprávny stav, pričom po prípadnom ukončení útoku v blízkej nadväzujúcej časovej
súvislosti môže navodiť ďalší protiprávny stav vo forme konkrétneho útoku na objekt.“ Za určitých
okolností však môže mať aj charakter trváceho trestného činu, čo je v praxi menej frekventované.
Najvyšší súd sa tiež venoval práve komparácii dvoch sporných skutkových podstát z hľadiska
objektu daných trestných činov. Objektom trestného činu obmedzovania osobnej slobody je osobná
sloboda jednotlivca, ktorú je potrebné vnímať ako ničím neobmedzený pohyb človeka, ktorý je
oprávnený rozhodnúť kde, kedy a s kým sa bude zdržiavať. Takýto voľný, nikým nelimitovaný pohyb
môže byť obmedzený alebo úplne znemožnený inou osobou, ktorá bráni v užívaní osobnej slobody
iného jednotlivca. Podľa názoru Najvyššieho súdu môže ísť o konanie spočívajúce napr. v
„protiprávnom uzatvorení v miestnosti či súbore miestností, znemožnení pohybu
zviazaní, pripútaní k inému predmetu, zvieraní v náručí či iným držaním tela atď.“
Trestný čin obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 TZ je v zmysle právnej teórie typickým
trvácim trestným činom.
Naopak, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby je z hľadiska štruktúry Trestného
zákona a jeho zaradenia do III. Hlavy TZ trestným činom proti rodine a mládeži, a teda chráni
primárne úplne odlišný objekt ako komparovaný trestný čin. Druhovým objektom je záujem
spoločnosti na ochrane zdravých a usporiadaných vzťahov v rodine v širšom význame, teda
ochrana osôb v rodinných, blízkych a obdobných vzťahoch vo vzťahu k páchateľovi, resp.
vo vzťahoch založených na určitej forme úradnej či faktickej starostlivosti.
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Vychádzajúc teda zo skutkovej vety daného prípadu, bolo konaním páchateľa (sťažovateľa)
výrazne zasiahnuté do osobnej slobody poškodenej, ktorá sa v dôsledku zviazania jej horných
i dolných končatín nemohla pohybovať, a teda bolo jej po dobu dvoch hodín bránené v užívaní
osobnej slobody, t. j. bol bezpochyby narušený objekt chránený trestným činom podľa § 193 TZ a nie
objekt trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby, ktorý chráni osoby uvedené v skutkovej
podstate tohto deliktu pred domácim násilím.
V snahe podradiť predmetný skutok pod skutkovú podstatu jedného z dvoch analyzovaných
trestných činov sa Najvyšší súd jednoznačne priklonil k trestnému činu obmedzovania osobnej
slobody zohľadňujúc objektívnu stránku tohto trestného činu. Svoju kvalifikáciu odôvodnil, tak že
poškodená nebola „iba“ násilne izolovaná (napr. uzamknutá v miestnosti), ale bola výrazne a
intenzívne na čas dvoch hodín obmedzená na osobnej slobode (zviazaním rúk, nôh za chrbtom
a previazaním úst).
Zároveň
na
záver
komparácie
konštatoval,
že
skutkové
podstaty
trestných činov obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 TZ a týrania blízkej osoby
a zverenej osoby podľa § 208 TZ sú samostatnými skutkovými podstatami,
medzi ktorými nie je vzťah konkurencie a ktoré nie sú v pomere špeciality, ale ani
subsidiarity. Ich reálny súbeh je preto možný.13
Ako už bolo uvedené vyššie, Ústavný súd sťažnosť odmietol ako zjavne neopodstatnenú,
pričom sa do značnej miery stotožnil s argumentáciou Najvyššieho súdu. Na druhej strane však
pripustil, že daný skutkový stav pripúšťa rôzne spôsoby interpretácie predmetných ustanovení, a teda
nezavrhol ani tvrdenia sťažovateľa, avšak s konštatáciou, že samotná existencia aj iných možnosti
legitímneho výkladu sama o sebe neznamená porušenie označených práv sťažovateľa. Inými
slovami, v prípade pokračovacieho trestného činu (ktorý sa rovnako ako trváci trestný čin považuje
za jeden skutok) sa zásada ne bis in idem neuplatní (na rozdiel od trváceho trestného činu).14
Z predmetného uznesenia Najvyššieho súdu možno vnímať, že pri svojom rozhodovaní
vychádzal z premisy dôsledného naplnenia všetkých obligatórnych znakov skutkovej podstaty daného
trestného činu a nezohľadňoval, resp. výslovne nebral na vedomie skutočnosť, či k danému skutku
prišlo v spojitosti s domácim násilím. Môže tomu byť i z dôvodu už uvedeného vyššie, a síce, že
absencia definície a súčasná rôznorodosť konaní spadajúcich pod domáce násilie môžu spôsobiť
aplikačné nezrovnalosti pri postihovaní páchateľov.
Zároveň je jasne badateľná úvaha súdu, ktorý napriek tomu, že pripustil možnosť za určitých
okolností skutok, ktorým sa zasahuje do osobnej slobody obete, kvalifikovať podľa § 208 TZ,
v uvedenom prípade pripísal konaniu, ktorým bola osobná sloboda poškodenej obmedzená vyššiu
relevanciu, a teda sa priklonil ku kvalifikácii podľa ustanovenia § 183 TZ. Táto úvaha môže vyplývať
aj z bežne sa vyskytujúcich názorov, že pojmom izolácia obsiahnutom v objektívnej stránke trestného
činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby chcel zákonodarca skôr vyjadriť správanie agresora, ktorý
obeti zakazuje kontakt s priateľmi či rodinou, izoluje ju od vonkajšieho prostredia, narúša jej
spoločenské väzby napr. zamedzením prístupu k telefónu za účelom absolútneho podmanenia jeho
kontrole a súčasne eliminácie možného vyhľadania pomoci obeťou a prezradenia trestnoprávneho
konania.
Záverom možno konštatovať, že rozhodnutie súdu v danej veci bolo vzhľadom na aktuálny
stav problematiky domáceho násilia v spoločnosti pomerne logické, napriek tomu, že v prípade
existencie pridaných skutkových okolností by sa teoreticky súd vedel skôr prikloniť k inej kvalifikácii
skutku, a teda subsumovať konanie daného páchateľa pod ustanovenie § 208 TZ. Avšak vzhľadom
na okolnosti nemožno tvrdiť, že by v tomto prípade išlo o čisto arbitrárne súdne rozhodnutie.
PROCESNOPRÁVNE ASPEKTY OBMEDZENIA OSOBNEJ SLOBODY
Odvaha obete spolu s následnou aktivitou polície hrá zásadnú úlohu pri postihovaní
páchateľov domáceho násilia. Kľúčovým aspektom, pri odhaľovaní a následnom sankcionovaní
páchateľov domáceho násilia je iniciatíva osoby podrobenej takémuto druhu násilia požiadať o pomoc
políciu. Nie je výnimkou, že obete domáceho násilia sa v prvom kroku obracajú na jednotlivé
3

13
14

Primerane pozri uznesenie Najvyššieho súdu zo dňa 27. februára 2018, sp. zn. 4 Tdo 2/2018
Uznesenie Ústavného súdu zo dňa 5. septembra 2018, sp. zn. II. ÚS 412/2018-14
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poradenské centra či fungujúce organizácie na pomoc obetiam domáceho násilia, či už z dôvodu
obavy, že polícia i tak ich problém nevyrieši alebo jednoducho sú natoľko podrobené kontrole
násilníka, že im je umožnená len parciálna komunikácia s danými subjektmi. Oznamovateľom
skutočnosti, že za zatvorenými dverami domácnosti dochádza k domácemu násiliu, často býva osoba
odlišná od obete. Môže ísť napr. o osobu, ktorá s páchateľom a obeťou zdieľa jednu domácnosť
(napr. ako ich potomok či rodič), a ktorá nie je objektom priamych fyzických či psychických útokov
páchateľa, prípadne im je vystavená iba sekundárne v snahe brániť obeť. Čo je však v prípade tejto
kriminality s typicky vysokou latenciou podstatné je, že čím skôr budú exaktné informácie o osobe
podozrivého poskytnuté, tým skôr bude umožnené polícii obmedzenie takejto osoby na osobnej
slobode a zabránenie ďalšiemu páchaniu tejto trestnej činnosti.
Je potrebné v tejto súvislosti najmä poukázať na fakt, že v prípade, že je zistené páchanie
trestného činu domáceho násilia, ako prvý úkon zo strany štátnych orgánov (najmä polície) je
zabezpečiť ochranu zdravia a života ohrozenej osoby, a to najmä izoláciou páchateľa od obete. Na
tento účel je veľakrát prikročené t k tzv. neodkladným úkonom, ktoré sú spojené s obmedzením
osobnej slobody podozrivej osoby. Krátkodobé obmedzenie osobnej slobody sa javí ako jediný
a najúčinnejší prostriedok prvotného zabránenia v páchaní ďalšej trestnej činnosti a ochrany obete.
Zároveň je nevyhnutným nástrojom na to, aby sa objektívne zistil skutkový stav, aby sa mohlo bez
rušivých vonkajších vplyvov zadokumentovať miesto činu, stopy po násilí v okolitom prostredí i na
obeti a aby sa najmä zistilo, či sa skutok skutočne stal, či má znaky trestného činu a či je skutočne
podozrivý páchateľom tohto trestného činu.
Prostriedky, ktorých použitie je v týchto prípadoch pre obmedzenie osobnej slobody páchateľa
najpravdepodobnejšie sú:
1. zaistenie osoby policajtom v zmysle § 19 zákona o Policajnom zbore15
2. zadržanie podozrivého v zmysle § 85 ods. 1 TP16
3. tzv. občianske obmedzenie osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine alebo
bezprostredne po ňom v zmysle 85 ods. 2 TP
Najčastejšie dochádza k zakročeniu proti páchateľovi po oznámení trestného činu a to
hliadkou Policajného zboru Slovenskej republiky (ďalej len „PZ“). V tomto prípade ide najčastejšie
o tzv. „pohotovostnú motorizovanú jednotku“, resp. príslušníkov poriadkovej polície, teda ide o tzv.
nepoverených príslušníkov PZ, ktorí nedisponujú oprávneniami podľa Trestného poriadku, preto ich
najčastejším prostriedkom, ako môžu zasiahnuť proti páchateľovi, je konať podľa zákona o PZ.
Policajt je podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o PZ.: „oprávnený zaistiť osobu, ktorá sa nachádza na
mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným
činom.“ Ide o to, že títo príslušníci PZ vykonávajú najmä preventívnu činnosť a zasahujú podľa
potreby, avšak ich činnosťou nie je primárne objasňovanie a dokazovanie trestnej činnosti a ich
postup je teda možný primárne podľa zákona o Policajnom zbore, prípadne podľa vyhlášky č.
192/2017, ktorá je vykonávacím predpisom v zmysle § 10 ods. 10 TP. Tá však limituje oprávnenia
týchto policajtov na zopár úkonov v trestom konaní, pričom tieto nie sú spojené s obmedzením
osobnej slobody osoby. Niektorí odborníci uvádzajú, že takíto policajti môžu tiež obmedziť osobnú
slobodu podľa § 85 ods. 2 TP, a to z toho dôvodu, že takto môže obmedziť osobnú slobodu ktokoľvek,
teda aj policajt. Opierajú sa pri tom o rozhodnutia Najvyššieho súdu SR (rozsudok Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky zo 16. decembra 2010, sp. zn. 5Tdo 47/2010 a uznesenie Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky z 8. novembra 2012, sp. zn. 5Tdo 70/2012). Takisto niektorí odborníci poukazujú
na skutočnosť, že zaistenie podľa zákona o PZ by malo byť na mieste len v tom prípade, že
postavenie osoby nie je zrejmé (nie je jasné, či ide o svedka alebo podozrivého), zatiaľ čo v tom
prípade, že už je postavenie osoby ako podozrivého zrejmé, malo by sa vždy postupovať podľa
Trestného poriadku, pretože zákon o PZ neumožňuje zaisťovať podozrivé osoby, ale len zisťovať ich
vzťah k trestnému činu, ktorý sa stal. Z uvedeného vyplýva, že podľa názoru tejto časti odborníkov
nie je iný paragraf Trestného poriadku pre týchto príslušníkov PZ k dispozícií, než § 85 ods. 2 TP,
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, ďalej aj ako „zákon o PZ“
alebo „zákon o Policajnom zbore“
16 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, ďalej aj ako „Trestný
poriadok“ alebo „TP“
15
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ktorý umožňuje obmedziť na osobnej slobode podozrivého komukoľvek, teda aj fyzickej osobe.
V tomto smere sa prikláňam k opačnému názoru a teda, že § 85 ods. 2 TP by nemal byť využívaný
príslušníkmi PZ v činnej službe, pretože toto ustanovenie priamo zakotvuje, že osoba, ktorá vykonala
obmedzenie osobnej slobody podozrivého podľa § 85 ods. 2 TP je povinná takú osobu bezodkladne
odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy.
Z uvedeného vyplýva, že policajt vykonávajúci právo podľa § 85 ods. 2 TP by bol zároveň v postavení
osoby, ktorá vykonala obmedzenie a zároveň v postavení osoby, ktorá je oprávnená takúto osobu
prevziať. Teda došlo by k splývaniu opravného a povinného, resp. k splynutiu orgánu vykonávajúceho
a preberajúceho, a teda takýto príslušník PZ by mohol odovzdať osobu obmedzenú na osobnej
slobody de facto „sám sebe“. Zároveň toto ustanovenie naráža na problém v § 85 ods. 4 TP, kde je
uvedené, že lehota pre rozhodnutie o tejto osobe plynie až od momentu „odovzdania“ tejto osoby
poverenému príslušníkovi alebo vyšetrovateľovi. Ak by sme teda pripustili, že tzv. nepoverení
príslušníci môžu využiť postup podľa § 85 ods. 2 TP, potom by až do okamihu odovzdania tejto osoby
poverenému príslušníkovi, resp. vyšetrovateľovi neplynula žiadna lehota a táto osoba by síce bola
obmedzená na osobnej slobode orgánom štátnej moci, no zotrvávala by v akomsi „vákuu“, kde by
bolo možné, aby bola v tomto režime nedefinovateľne dlhú dobu. Takýto výklad nemožno akceptovať,
pretože nemá patričnú oporu v Trestnom poriadku ani v osobitnom predpise, čo je v prípadoch, kde
sa jedná o zásahy do osobnej slobody neakceptovateľné. Ústava SR jasne zakotvuje lehoty pre
zadržanie a už z tejto právnej úpravy obsiahnutej v najsilnejšom právnom predpise štátu je zrejmé,
že ide o jednu z najpodstatnejších a chúlostivých záležitostí právnej úpravy. Nie je akceptovateľné,
aby pri analogickom postupe, ako je zadržanie podľa § 85 ods. 1 TP bolo možné aplikovať nejasný
a nedefinovaný postup, ak zadržanie má presne stanovené lehoty pre rozhodnutie o zadržanej osobe.
Aj z tohto dôvodu je potrebné zdôrazniť, že súčasná právna úprava nepočíta s tým, že by policajt
v službe aplikoval § 85 ods. 2 TP. Tento postup je akceptovateľný výlučne pre policajtov v civile, ktorí
v tom čase nevykonávajú štátnomocenské donútenie.
Domnievam sa, že ak si prax žiada, aby toto ustanovenie bolo použiteľné všetkými ostatnými
„nepoverenými príslušníkmi PZ“, ktorí nie sú ani poverenými príslušníkmi PZ, ani vyšetrovateľmi,
potom je v prvom rade potrebné upraviť znenie tohto ustanovenia nasledovne:
„Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom,
môže obmedziť ktokoľvek, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, zabránenie úteku, zabezpečenie
dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Je však povinný takú osobu
bezodkladne odovzdať policajtovi.“
Takáto legislatívna úprava by jednoznačne vyňala nepoverených príslušníkov PZ z okruhu
osôb oprávnených prevziať osobu obmedzenú na osobnej slobode, a teda by sa presunuli do skupiny
„ktokoľvek“, pretože by boli odlišnými subjektmi ako subjekt, ktorý má osobu prevziať. Zároveň by
však bolo potrebné primerane upraviť aj začatie plynutia lehoty pre rozhodnutie o tejto osobe a § 85
ods. 4 TP by musel jednoznačne vytvoriť ďalší začiatok plynutia lehoty „od momentu obmedzenia
osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 TP príslušníkom PZ“.
V každom prípade však príslušníci PZ zasahujúci proti domácemu násiliu môžu vykonať
zaisťovacie oprávnenie buď podľa § 19 zákona o PZ alebo podľa § 85 ods. 2 TP a teda zabrániť
osobe v páchaní ďalšej trestnej činnosti. Pre ďalší postup je však potrebné kontaktovať príslušného
povereného príslušníka PZ alebo vyšetrovateľa PZ, ktorý bude v tejto veci ďalej zadokumentovávať
skutkový stav, viesť vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie a v konečnom dôsledku rozhodne
o zaistenej osobe.
Ďalším postupom, ktorý môže byť aplikovaný, je postup podľa § 85 ods. 1 TP, teda priame
zadržanie podozrivého podľa Trestného poriadku. Tento postup však môžu využiť len príslušníci PZ,
ktorí sú poverenými príslušníkmi alebo vyšetrovateľmi. Keďže títo bežne nezasahujú na mieste činu,
ale ich náplňou je najmä plánovanie a organizácia vyšetrovania vykonávanie dôkazných prostriedkov
a rozhodovanie v trestnom konaní, ich bezprostredná prítomnosť na mieste činu je nepravdepodobná.
Keď uvážime, že zásah proti osobe vykonávajúcej domáce násilie vyžaduje rýchlosť, bezodkladnosť
a prítomnosť na mieste činu, je nepravdepodobné, že by ho realizoval sám poverený príslušník alebo
vyšetrovateľ. Ako možný scenár sa nám ponúka situácia, kde proti podozrivému najprv zasahuje
bežná hliadka PZ, ktorá však ukľudní situáciu natoľko, že nie je potrebné páchateľa ihneď
„spacifikovať“ a použiť proti nemu prostriedky na prekonanie odporu, ale je možné riešiť s ním situáciu
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aj dohovorom a tak po ukľudnení celej situácie páchateľ zotrváva na mieste činu aj po spáchaní skutku
a hliadka vyrozumie povereného príslušníka PZ alebo vyšetrovateľa, ktorý si následne príde osobne
zadržať uvedenú osobu. To však len za predpokladu, že nie je zaneprázdnený inými povinnosťami.
Napriek tomu sa však takýto postup javí ako nehospodárny, pretože na miesto, kde už jedna hliadka
PZ je, príde ďalší „policajt“, ktorý zbytočne musí merať cestu na toto miesto, keď rovnako tak môže
títo už prítomní policajti vykonať zaistenie tejto osoby podľa vyššie uvedenej schémy a následne ju
„priviezť“ poverenému príslušníkovi (vyšetrovateľovi), ktorý s ňou bude vykonávať až následné úkony
a ušetrí čas na jej prevoz a de facto aj na cestu na miesto činu, ktorú by musel merať sám osobne,
hoci tak môžu urobiť už prítomní príslušníci PZ.
Ako posledná alternatíva prichádza do úvahy postup podľa § 85 ods. 2 TP samotnou obeťou
trestného činu alebo jej blízkou osobou alebo inou osobu, ktorá sa o trestnom čine dozvie, ktorá je
jeho svedkom, náhodným okoloidúcim alebo skrátka niekým, kto bol práve na blízku, keď došlo
k spáchaniu trestného činu. Keď uvážime, že trestné činy domáceho násilia v sebe často nesú
nutnosť použitia aj nutnej obrany proti páchateľovi, nie je vylúčené, že obeť pri aplikácií nutnej obrany
prekoná silu páchateľa a tohto v konečnom dôsledku spacifikuje, napr. úderom do hlavy ťažkým
predmetom, bodnutím kuchynským nožom a pod., pričom následne ho zabezpečí proti úteku
a následne tohto odovzdá policajnému zboru. Rovnako tak môže postupovať aj iná osoba, okoloidúci,
sused alebo rodinný príslušník. Trestný poriadok umožňuje, aby hociktorá osoba, či už obeť samotná
alebo svedok alebo iná osoba po aplikácii nutnej obrany, alebo aj bez nej, následne obmedzil osobnú
slobodu páchateľa, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, ak je to
potrebné na zistenie jej totožnosti, zabránenie úteku, zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie
ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. V tomto prípade teda nemusia byť splnené podmienky nutnej
obrany, no je zrejmé, že bez nejakého fyzického zásahu proti páchateľovi nebude tento inštitút
využiteľný. Páchateľ sa zrejme sám dobrovoľne tomuto inštitútu nepodrobí, inak by ho ani nebolo
potrebné využívať. Z uvedeného vyplýva, že osoba zasahujúca proti páchateľovi musí mať minimálne
nejakú fyzickú prevahu, musí zaskočiť útočníka nejakým úskokom alebo sa zmocniť zbrane, ktorou
získa nad páchateľom prevahu. Bez tejto fyzickej, resp. mocenskej prevahy nad páchateľom ani nie
je možné uvažovať, že by obeť alebo svedok páchateľa dokázal obmedziť na osobnej slobode.
V tomto smere nie je vylúčené spolupôsobenie viacerých osôb. Napr. ak by sused prišiel na pomoc
susede a dopomohol jej vo finálnej fáze nutnej obrany, resp. ak by dieťa pomáhalo rodičovi a pod. Je
však potrebné pamätať na fakt, že potom, čo sa úspešne prekonal odpor páchateľa a tento bol
spacifikovaný a úspešne obmedzený na osobnej slobode, je potrené páchateľa odovzdať polícii resp.
vykonať aspoň oznámenie o tomto úkone a príslušníci PZ si osobu prídu prevziať sami.
Ako bolo vysvetlené vyššie, v prípadoch domáceho násilia je skutočne rôznorodá škála
postupov, ako možno zakročiť proti páchateľovi krátkodobým obmedzením osobnej slobody tak, aby
sa ochránila obeť pred ďalším páchaním trestnej činnosti, resp. aby sa zabezpečili dôkazy a zabránilo
sa úniku páchateľa. Ich využitie je tiež dostatočne dokumentované praxou, kedy sa pri väčšine
prípadov domáceho násilia ihneď stretávame s využitím inštitútov podľa § 19 zákona o PZ alebo § 85
ods. 2 TP. V ďalšom konaní sa tiež veľakrát tieto osoby obmedzia na osobnej slobode dlhodobejšie,
napr. väzbou, avšak pre účely tohto článku bolo potrebné sa zamerať najmä na prvotné úkony proti
páchateľovi domáceho násilia.
ZÁVER
Domáce násilie je spoločenský fenomén, ktorého intenzita a rozsah má stupňujúcu sa
tendenciu aj práve v dôsledku rôznorodosti protiprávneho konania páchateľa, ktoré vo vzťahu k obeti
vykazuje nejaký z charakteristických prvkov domáceho násilia. Variabilita protiprávneho konania
agresora sa teda následne prejavuje aj v rozličnosti spôsobovanej fyzickej či psychickej bolesti obeti.
V dôsledku uvedenej rôznorodosti dochádza k ohrozeniu, či porušeniu viacerých objektov trestných
činov chránených zákonom, čo následne vytvára priestor na prípadnú odlišnú trestnoprávnu
kvalifikáciu daného konania, čo v praxi môže spôsobiť určité nezrovnalosti. Na druhej strane však za
účelom zabránenia páchaniu tohto druhu trestnej činnosti, prípadne jej pokračovaniu, právna úprava
ponúka viaceré možnosti nie len štátnym orgánom (najmä polícii), ale aj „bežnému“ človeku, ktorými
sa dá zabezpečiť najúčelnejšia ochrana zdravia a života ohrozenej osoby, a teda obmedzením
páchateľa na osobnej slobode. Záverom si dovolím konštatovať, že napriek existencii prostriedkov
využiteľných v prípadoch obmedzenia osobnej slobody páchateľa domáceho násilia, súčasná právna
4
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úprava obsahuje značné nedostatky, ktoré sa zatiaľ len parciálne prejavujú v aplikačnej praxi. Preto
bude zaujímavé sledovať ďalší vývoj v tejto oblasti v blízkej budúcnosti.
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Abstract: The author deals with some issues of a currently effective legal regulation of a restriction
and a deprivation of a personal liberty in the Slovak Republic. A state of de lege lata in the Slovak
Republic is compared with the state of de lege lata in the Czech Republic, while at the end of the
paper the author presents several proposals for improving the currently effective legislation in the
Slovak Republic.
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje niektorým otázkam aktuálne účinnej právnej úpravy
obmedzenia a pozbavenia osobnej slobody v Slovenskej republike. Stav de lege lata v Slovenskej
republike porovnáva so stavom de lege lata v Českej republike, pričom na záver príspevku prezentuje
niekoľko návrhov na zlepšenie aktuálne účinnej právnej úpravy v Slovenskej republike.
Key words: a detention, an arrest, a custody, a personal liberty, guarantees of fundamental rights
and freedoms
Kľúčové slová: zadržanie, zatknutie, väzba, osobná sloboda, garancie základných práv a slobôd
ÚVOD
Osobná sloboda predstavuje jedno z najvýznamnejších základných ľudských práv a slobôd.
O osobnej slobode môžeme podľa niektorých autorov hovoriť ako o východisku alebo ako o zdroji
všetkých ostatných základných ľudských práv a slobôd s ohľadom na jej význam v systéme
základných ľudských práv a slobôd, pričom ostatné základné ľudské práva a slobody sa dajú
charakterizovať ako konkrétne výrony tohto zdroja – osobnej slobody.1 V rámci príspevku budeme
venovať primárnu pozornosť obmedzeniu osobnej slobody osôb dôvodne podozrivých zo spáchania
trestného činu z pohľadu trestného práva.
1

2
2.1

VYBRANÉ OTÁZKY OBMEDZENIA A POZBAVENIA OSOBNEJ SLOBODY
Osobná sloboda ako súčasť systému základných ľudských práv a slobôd

Osobná sloboda je garantovaná významným množstvom medzinárodnoprávnych zmlúv
zaoberajúcich sa základnými ľudskými právami a slobodami. Medzi najvýznamnejšie
medzinárodnoprávne zmluvy poskytujúce ochranu osobnej slobode patrí Európsky dohovor
o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ako „Dohovor“) nepochybne aj s poukazom
na rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý sa vo významnom množstve
svojich rozhodnutí zaoberal porušovaním ochrany osobnej slobody. S ohľadom na tému tohto
príspevku môžeme uviesť, že ustanovenie čl. 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru upravuje práve tú formu
obmedzenia osobnej slobody, ktorá bude analyzovaná v ďalšej časti tohto príspevku. V zmysle
ustanovenia čl. 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru fyzické osoby nemožno zbaviť osobnej slobody
s výnimkou situácií, kedy je fyzická osoba zákonne zatknutá alebo inak pozbavená osobnej slobody
za účelom jej predvedenia pred príslušný súdny orgán kvôli tomu, že je dôvodne podozrivá zo
spáchania trestného činu alebo ak existujú dôvody, v zmysle ktorých sa je potrebné domnievať, že
1
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dotknutej fyzickej osobe sa má zabrániť v spáchaní trestného činu alebo v úteku po spáchaní
trestného činu. Takéto obmedzenie osobnej slobody však tiež musí prebehnúť v súlade s postupom
upraveným v právnom predpise so silou zákona. Čl. 5 ods. 1 Dohovoru tiež vo svojej prvej vete
poskytuje ochranu slobode a osobnej bezpečnosti fyzických osôb.2
Ochrana osobnej slobody nachádza svoje miesto aj v ústavnom zákone č. 460/1992 Zb.
Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Ústava SR“). Čl. 17 ods. 1
Ústavy SR zaručuje osobnú slobodu, čiže jej poskytuje ochranu. Ústavný súd Slovenskej republiky
(ďalej len ako „ÚS SR“) definoval obsah pojmu osobná sloboda vo svojej rozhodovacej činnosti,
konkrétne napr. v Náleze ÚS SR, sp. zn. III. ÚS 204/02, zo dňa 22. 01. 2004: „Pod osobnou slobodou
sa rozumie voľný, ničím neobmedzený pohyb človeka, ktorý sa môže podľa vlastného rozhodnutia
zdržiavať na určitom mieste alebo slobodne z tohto miesta odísť.“3
Konkrétnejšie garancie ochrany osobnej slobody poskytuje Ústava SR vo svojom čl. 17 ods.
2. Z prvej vety čl. 17 ods. 2 Ústavy SR4 môžeme vyabstrahovať dve materiálne podmienky a jednu
formálnu podmienku obmedzenia osobnej slobody. Formálnu podmienku predstavuje pravidlo, že
obmedzenie osobnej slobody musí byť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise so
silou zákona, čiže nie je dovolené, aby napr. vyhláška určitého orgánu štátnej správy ustanovila
spôsob obmedzenia osobnej slobody. Prvá materiálna podmienka ustanovuje to, aby už pri
konkrétnom obmedzení osobnej slobody v aplikačnej praxi bol materiálne naplnený dôvod
obmedzenia osobnej slobody, ktorý je predpokladaný právnym poriadkom. 5 Ak sa teda napr.
v konkrétnom právnom predpise na obmedzenie osobnej slobody vyžaduje existencia dôvodného
podozrenia, že konkrétna fyzická osoba spáchala trestný čin, tak na jej obmedzenie osobnej slobody
v zmysle ustanovení dotknutého právneho predpisu nebude postačovať existencia dôvodného
podozrenia, že konkrétna fyzická osoba iba narušila verejný poriadok, pričom z okolností prípadu je
zrejmé, že nemohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty žiadneho trestného činu. Druhou
materiálnou podmienkou obmedzenia osobnej slobody je to, že obmedzenie osobnej slobody musí
prebehnúť spôsobom predpokladaným právnym poriadkom, resp. zákonom.6 V zmysle tejto druhej
podmienky je možné konštatovať, že ak zákon, resp. právny poriadok ustanovuje určitý konkrétny
spôsob obmedzenia osobnej slobody, tak tento postup musí byť dodržaný pri realizácii obmedzenia
osobnej slobody v aplikačnej praxi. Pre úplnosť je potrebné dodať, že čl. 17 ods. 2 Ústavy SR sa
netýka obmedzenia osobnej slobody len v trestnom konaní, ale vzťahuje sa aj na obmedzenie osobnej
slobody z iných legitímnych dôvodov, ktoré sú vymedzené právnym poriadkom.7
V rámci tohto príspevku chceme upriamiť pozornosť ešte na prvú vetu čl. 17 ods. 3 Ústavy
SR, v zmysle ktorej osobu podozrivú zo spáchania trestného činu alebo osobu, ktorej bolo vznesené
obvinenie za spáchanie trestného činu, možno zadržať (obmedziť na osobnej slobode) len
v prípadoch ustanovených zákonom. Tento osobitný zákon v podmienkach slovenského trestného
práva predstavuje zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako „TP“ alebo „Trestný poriadok“). Môžeme skonštatovať, že toto pravidlo detailizuje ochranu
osobnej slobody vo vzťahu k trestnému právu, čiže sa už netýka obmedzenia osobnej slobody zo
všetkých legitímnych právnych dôvodov tak, ako je to v ustanovení čl. 17 ods. 2 Ústavy SR. Zvyšok
ustanovenia čl. 17 ods. 3 Ústavy SR konkretizuje to, že zadržaná fyzická osoba musí byť ihneď
oboznámená s dôvodmi zadržania, následne musí byť vypočutá a maximálne do 48 hodín od
zadržania musí byť odovzdaná súdu alebo prepustená na slobodu. Výnimku predstavuje zadržanie
fyzickej osoby pri trestnom čine terorizmu, kde je lehota 48 hodín predĺžená na 96 hodín, čiže
zadržaná fyzická osoba musí byť do 96 hodín od zadržania prepustená na slobodu alebo odovzdaná
súdu. Posledná veta predmetného odseku Ústavy SR následne ustanovuje povinnosť pre súd
zadržanú osobu vypočuť a maximálne do 48 hodín od prevzatia zadržanej osoby rozhodnúť o väzbe
s výnimkou obzvlášť závažných zločinov, pri ktorých je lehota na rozhodnutie súdu predĺžená na
Čl. 5 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. III. ÚS 204/02, zo dňa 22. 01. 2004.
4 Čl. 17 ods. 2 Ústavy SR znie: „Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať
zmluvný záväzok.“
5 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. s. 455.
6 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. s. 456.
7 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. s. 456.
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maximálne 72 hodín.8 Na znení tohto ustanovenia Ústavy SR môžeme pozorovať význam
obmedzenia osobnej slobody v trestnom konaní pre ústavodarcu, keď predmetné lehoty včlenil
priamo do ustanovení Ústavy SR.
Považujeme zároveň za potrebné spomenúť, že uplatňovanie, resp. garancia nedotknuteľnosti
osobnej slobody zo strany verejnej moci nepredstavuje len povinnosť zdržať sa nelegálnych zásahov
do osobnej slobody fyzických osôb zo strany verejnej moci, resp. štátu. Garanciu nedotknuteľnosti
osobnej slobody treba chápať aj v tom zmysle, že štát bude vytvárať príslušný normatívny rámec
poskytujúci ochranu osobnej slobode (napr. v trestnom práve hmotnom cez existenciu trestných činov
proti osobnej slobode v trestnoprávnych kódexoch).9
Právna úprava de lege lata zadržania a obmedzenia osobnej slobody v Slovenskej
republike
V rámci právnej úpravy obsiahnutej v Trestnom poriadku v obsahu príspevku budeme venovať
pozornosť len zadržaniu a obmedzeniu osobnej slobody osoby podozrivej zo spáchania trestného
činu, ktoré sú upravené v § 85 TP. Slovenský právny poriadok obsahuje aj iné procesné inštitúty
slúžiace na obmedzenie osobnej slobody, ktoré sú upravené buď priamo v Trestnom poriadku (napr.
obmedzenie osobnej slobody osoby, ktorej bolo vznesené obvinenie podľa § 86 TP, alebo príkaz na
zatknutie obvinenej osoby podľa § 73 TP) alebo v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch
(napr. oprávnenie na zaistenie osoby podľa § 19 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov).
§ 85 ods. 1 TP nám upravuje oprávnenie policajta na zadržanie osoby podozrivej zo spáchania
trestného činu vtedy, keď pri nej existuje dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 alebo ods. 2 TP alebo je
dôvodné postupovať v tzv. superrýchlom skrátenom vyšetrovaní podľa § 204 ods. 1 TP. Policajt10
môže podľa predmetného zákonného ustanovenia zadržať osobu podozrivú zo spáchania trestného
činu, ktorej ešte nebolo vznesené obvinenie. Na takéto zadržanie sa vyžaduje predchádzajúci súhlas
prokurátora (v aplikačnej praxi je bežné vyžiadanie súhlasu prokurátora zo strany policajta
telefonicky), avšak zákonodarca ustanovil aj možnosť, kedy je možné fyzickú osobu zadržať aj bez
súhlasu prokurátora. Je to možné vtedy, keď predmetná situácia neznesie odklad a súhlas
prokurátora nie je možné zabezpečiť, pričom zákonodarca zároveň demonštratívne vymedzuje dve
takéto situácie. Prvou z nich je situácia, kedy je osoba pristihnutá pri páchaní trestného činu, a druhou
situácia, kedy je osoba zastihnutá na úteku po spáchaní trestného činu.11
V rámci odbornej a vedeckej literatúry môžeme nájsť viacero definícií toho, čo je obsahom
pojmu zadržanie, avšak cieľom tohto príspevku nie je primárne venovať pozornosť obsahu tohto
pojmu, ale považujeme za vhodné ho aspoň v krátkosti zadefinovať. Zadržanie môžeme
charakterizovať ako: „dočasný, časovo celkom krátkodobý prostriedok spočívajúci v obmedzení práv
a slobôd osoby podozrivej zo spáchania trestného činu do doby, kedy o jej izolácii nerozhodne
v dôsledku uvalenia väzby príslušný súd.“12 Súdna judikatúra interpretuje zadržanie podozrivej osoby
v zmysle ustanovenia § 85 ods. 1 TP ako zaisťovací inštitút trestného práva procesného a ako súčasť
trestno-procesného vzťahu, v ktorom je osoba podozrivá zo spáchania trestného činu subjektom.
Zadržanie podozrivej osoby spôsobuje vznik trestno-procesného vzťahu medzi orgánmi činným
2.2

Čl. 17 ods. 3 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení nehorších
predpisov.
9 DEÁK, M. Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní. s. 5.
10 Kto je policajtom vymedzuje § 10 ods. 8 TP až § 10 ods. 10 TP. Ide o vyšetrovateľa Policajného
zboru, vyšetrovateľa Policajného zboru zaradeného na Úrade inšpekčnej služby, vyšetrovateľa
Finančnej správy, povereného príslušníka Policajného zboru, povereného príslušníka Vojenskej
polície, povereného príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže, povereného príslušníka Finančnej
správy, veliteľa námornej lode, zástupcu v medzinárodnom vyšetrovacom tíme a ostatných
príslušníkov Policajného zboru určených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonávanie rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného
konania vo vyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní.
11 § 85 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
12 RŮŽEK, A. a kol. Trestní řád. Komentář. Díl I. s. 215.
8
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v trestnom konaní a osobou podozrivou zo spáchania trestného činu, ktorý je charakteristický
vzájomnými právami a povinnosťami subjektov tohto vzťahu.13
Ďalším relevantným ustanovením Trestného poriadku, ktorému plánujeme venovať pozornosť
v rámci tohto príspevku, je § 85 ods. 2 TP. § 85 ods. 2 TP veda trestného práva často pomenúva ako
občianske obmedzenie osobnej slobody osoby podozrivej zo spáchania trestného činu. Je tomu tak
preto, lebo v zmysle predmetného ustanovenia TP môže ktokoľvek obmedziť osobnú slobodu osoby,
ktorá bola pristihnutá pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po jeho spáchaní. Toto
obmedzenie osobnej slobody kýmkoľvek musí byť potrebné za účelom zistenia totožnosti dotknutej
osoby, zabránenia úteku dotknutej osoby, zabezpečenia dôkazov súvisiacich s trestným činom alebo
zabránenia páchaniu ďalšej trestnej činnosti. Osoba, ktorá dotknutú osobu obmedzila na osobnej
slobode, je však povinná ju bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície
alebo útvaru Colnej správy (Finančnej správy).14 Konštrukciou predmetného ustanovenia
zákonodarca sleduje to, aby ktokoľvek mohol obmedziť na osobnej slobode osobu pristihnutú pri
spáchaní trestného činu alebo bezprostredne po jeho spáchaní za súčasného splnenia ďalších
podmienok, avšak súčasne ju bezodkladne (termín bezodkladne je potrebné interpretovať s ohľadom
na všetky okolnosti prípadu) musí odovzdať príslušným inštitúciám verejnej moci, a teda zákonodarca
síce pripúšťa súkromné obmedzenie osobnej slobody osôb podozrivých zo spáchania trestnej
činnosti, avšak trvanie tohto obmedzenia osobnej slobody limituje stanovením povinnosti dotknutú
osobu odovzdať príslušnej inštitúcii verejnej moci, pri ktorej sa predpokladá existencia odbornej
kvalifikácie za účelom vykonania ďalších potrebných procesných úkonov v súvisiacej trestnej veci.
K obsahu ustanovenia § 85 ods. 2 TP sa vyjadril aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom
Uznesení, sp. zn. 1Tdo/1/2011, zo dňa 14. 06. 2011: „Obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby
je špeciálny prípad zadržania osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po
ňom. Podmienkou nie je existencia niektorého z dôvodov väzby, postačuje skutočnosť, že zadržanie
je potrebné na zistenie totožnosti osoby, zabránenie jej úteku, zabezpečenie dôkazov alebo na
zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Na tento úkon je oprávnený ktokoľvek s výnimkou
policajta, ktorý je oprávnený použiť inštitút zadržania podozrivej osoby.“15
Z jednoduchej komparácie znenia § 85 ods. 1 TP a § 85 ods. 2 TP je možné vyabstrahovať,
že zadržanie podozrivej osoby podľa § 85 ods. 1 TP nie je obsahovo rovnakým procesným inštitútom
ako obmedzenie osobnej slobody kýmkoľvek podľa § 85 ods. 2 TP. Rozdiel vyplýva napr. z toho, že
kým podľa § 85 ods. 1 TP možno zadržať osobu podozrivú zo spáchania trestného činu, tak podľa §
85 ods. 2 TP možno na osobnej slobode obmedziť len osobu, ktorá bola prichytená pri páchaní
trestného činu alebo bezprostredne po ňom. § 85 ods. 1 TP vyžaduje pri zadržaní podozrivej osoby
existenciu dôvodu väzby alebo dôvodnosť postupu podľa § 204 TP a súčasne tiež vyžaduje spravidla
súhlas prokurátora so zadržaním podozrivej osoby s výnimkou zákonom ustanovených prípadov,
pričom takéto podmienky v ustanovení § 85 ods. 2 TP vymedzené nie sú. Významné diferenciačné
kritérium je tiež to, že kým zadržanie podozrivej osoby podľa § 85 ods. 1 TP je zaisťovacím úkonom,
ktorým sa môže začať trestné stíhanie vo veci, tak obmedzením osobnej slobody podľa § 85 ods. 2
TP trestné stíhanie vo veci možné začať nie je.16
§ 85 ods. 3 TP ustanovuje povinnosť pre policajta, ktorý vykonal zadržanie podľa § 85 ods. 1
TP, ktorému bola odovzdaná osoba zaistená podľa osobitného zákona (napr. zákona č. 171/1993 Z.
z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov) alebo, ktorému bola odovzdaná osoba
obmedzená na osobnej slobode podľa § 85 ods. 2 TP, bezodkladne oznámiť zrealizované zadržanie
osoby prokurátorovi a spísať o ňom zápisnicu, ktorá musí obsahovať miesto a čas zadržania alebo
prevzatia dotknutej osoby, bližšie okolnosti zadržania osoby, podstatné dôvody zadržania osoby
a osobné údaje dotknutej osoby, pričom jej rovnopis musí bezodkladne doručiť prokurátorovi. 17
Upriamujeme pozornosť na nejednotné používanie pojmov v predmetnom ustanovení zo strany
zákonodarcu, pretože kým na začiatku predmetného ustanovenia sa hovorí alternatívne o zadržanej
osobe, o osobe zaistenej podľa osobitného zákona a odovzdanej policajtovi alebo o osobe pristihnutej
pri trestnom čine podľa § 85 ods. 2 TP a odovzdanej policajtovi, tak neskôr zákonodarca ustanovuje
DEÁK, M. Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní. s. 41.
§ 85 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
15 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1Tdo/1/2011, zo dňa 14. 06. 2011.
16 DEÁK, M. Ako ďalej so zadržaním podozrivej osoby v trestnom konaní? (1. časť). s. 1338 – 1349.
17 § 85 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
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povinnosť pre policajta bezodkladne oznámiť zrealizované zadržanie prokurátorovi, čo je možné
interpretovať tak, že zákonodarca považuje odovzdanie osoby zaistenej podľa osobitného zákona
policajtovi alebo odovzdanie osoby pristihnutej pri trestnom čine podľa § 85 ods. 2 TP policajtovi za
totožné so zadržaním osoby.18
Pre účel tohto príspevku budeme venovať čiastkovú pozornosť ešte ustanoveniu § 85 ods. 4
TP. V zmysle uvedeného ustanovenia je policajt, ktorý vykonal zadržanie podozrivej osoby, ktorému
bola odovzdaná osoba zaistená podľa osobitného zákona alebo, ktorému bola odovzdaná osoba
pristihnutá pri trestnom čine podľa § 85 ods. 2 TP, povinný bezodkladne oboznámiť dotknutú osobu
s dôvodmi zadržania a vypočuť ju, pričom ak zadržanie dotknutej osoby nie je naďalej dôvodné alebo
ak dôvody zadržania z iných príčin odpadnú, tak policajt dotknutú osobu prepustí na slobodu vo forme
písomného opatrenia. V prípade, že policajt dotknutú osobu neprepustil na slobodu, tak je jej povinný
vzniesť obvinenie a vypočuť ju znova už ako obvinenú osobu, pričom po výsluchu obvinenej osoby je
povinný odovzdať spis prokurátorovi tak, aby ten mohol podať návrh na vzatie obvineného do väzby
alebo, aby mohol ďalej postupovať v tzv. superrrýchlom skrátenom vyšetrovaní podľa § 204 TP.
Prokurátor a policajt pritom musia postupovať tak, aby boli predmetné návrhy podané na príslušné
súdy do 48 hodín od zadržania obvinenej osoby alebo jej zaistenia podľa osobitného zákona alebo
od prevzatia osoby obmedzenej na osobnej slobode podľa § 85 ods. 2 TP s výnimkou trestných činov
terorizmu, kde sa predmetná lehota predlžuje na 96 hodín. Ak sa prokurátor nerozhodne postupovať
v zmysle predchádzajúcej vety (napr. sa nestotožní s návrhom policajta na podanie návrhu na vzatie
obvinenej osoby do väzby), tak musí byť dotknutá osoba jeho písomným príkazom s primeraným
odôvodnením prepustená na slobodu, pričom ju môže v tejto fáze prepustiť na slobodu aj policajt so
súhlasom prokurátora tiež písomným príkazom s primeraným odôvodnením.19 Znova poukazujeme
na nejednotné používanie pojmov v predmetnom ustanovení zo strany zákonodarcu, pretože kým na
začiatku predmetného ustanovenia sa hovorí alternatívne o zadržanej osobe, o osobe zaistenej podľa
osobitného zákona a odovzdanej policajtovi alebo o osobe pristihnutej pri trestnom čine podľa § 85
ods. 2 TP a odovzdanej policajtovi, tak neskôr zákonodarca ustanovuje povinnosť pre policajta
bezodkladne oboznámiť osobu s dôvodmi zadržania a vypočuť ju, čo je možné interpretovať znova
tak, že zákonodarca považuje odovzdanie osoby zaistenej podľa osobitného zákona policajtovi alebo
odovzdanie osoby pristihnutej pri trestnom čine podľa § 85 ods. 2 TP policajtovi za totožné so
zadržaním osoby.20
Prečo však vyššie uvedená právna úprava spôsobila problémy v aplikačnej praxi? Jedným z
faktorov vzniku týchto problémov bolo to, že Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo
vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení neskorších predpisov umožňovala v zmysle § 4
písm. a) v spojení s § 5 príslušníkom Policajného zboru pôsobiacim v službe kriminálnej polície,
inšpekčnej službe, službe finančnej polície, službe poriadkovej polície, službe železničnej polície,
službe dopravnej polície, službe hraničnej polície a službe cudzineckej polície vykonávať zadržanie
osôb podozrivých zo spáchania trestného činu podľa § 85 ods. 1 TP. Následne boli oprávnení
príslušníci Policajného zboru zaradení v týchto službách Policajného zboru v zmysle § 2 ods. 2 písm.
i) v spojení s § 5 uvedenej vyhlášky vydávať deklaratórne uznesenia o začatí trestného stíhania vtedy,
keď zadržaním osoby podľa § 85 ods. 1 TP začali trestné stíhanie. Zjednodušene povedané,
predmetná vyhláška považovala príslušníkov Policajného zboru pôsobiacich v týchto službách za
policajtov v zmysle Trestného poriadku podľa § 10 ods. 10 TP, čiže im umožnila vykonávať
zadržiavanie podozrivých osôb podľa § 85 ods. 1 TP, aj keď neboli vyšetrovateľmi alebo poverenými
príslušníkmi Policajného zboru v zmysle § 10 ods. 8 TP. Naprieč územím Slovenskej republiky v rámci
územnej pôsobnosti niektorých okresných prokuratúr nebola jednotná aplikačná prax pri využívaní
tohto oprávnenia príslušníkov Policajného zboru, ktorí neboli policajtmi v zmysle § 10 ods. 8 TP. Kým
v rámci územnej pôsobnosti niektorých okresných prokuratúr teda napr. príslušníci Pohotovostných
motorizovaných jednotiek Krajských riaditeľstiev Policajného zboru pri prichytení osôb pri páchaní
trestných činov tieto osoby zadržali v zmysle § 85 ods. 1 TP (s poukazom na § 10 ods. 10 TP a vyššie
KUBIČKA, R. Právna úprava zadržania a obmedzenia osobnej slobody podozrivej osoby po
nadobudnutí účinnosti vyhlášky č. 192/2017 Z. z. s. 189 - 195.
19 § 85 ods. 4 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
20 KUBIČKA, R. Právna úprava zadržania a obmedzenia osobnej slobody podozrivej osoby po
nadobudnutí účinnosti vyhlášky č. 192/2017 Z. z. s. 189 - 195.
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uvedenú vyhlášku), tak v rámci územnej pôsobnosti iných okresných prokuratúr príslušníci
Pohotovostných motorizovaných jednotiek Krajských riaditeľstiev Policajného zboru pri prichytení
osôb pri páchaní trestných činov tieto osoby obmedzili na osobnej slobode v zmysle § 85 ods. 2 TP
a tieto osoby následne odovzdali príslušným policajtom v zmysle § 10 ods. 8 TP, ktorí tieto osoby
následne zadržali v zmysle ustanovenia § 85 ods. 1 TP.21 V druhej polovici roku 2016 tento aplikačný
problém zvýraznila rozhodovacia činnosť Krajského súdu v Bratislave, ktorý vo svojich rozhodnutiach
začal konštatovať nezákonnosť vzatia osôb do väzby vtedy, keď nebol dodržaný v jeho rozhodnutiach
preferovaný spôsob postupu príslušníkov Policajného zboru (príslušníci Policajného zboru, ktorým to
umožňovala predmetná vyhláška, mali postupovať v zmysle ustanovenia § 85 ods. 1 TP a nie
v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 TP).22 V aplikačnej praxi sa vyskytovali aj názory, ktoré považovali
za problém to, že nebola upravená vecná príslušnosť príslušníkov Policajného zboru, ktorí boli
oprávnení vykonávať zadržanie podozrivých osôb podľa § 85 ods. 1 TP s poukazom na § 10 ods. 10
TP a vyššie uvedenú vyhlášku.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na aplikačné problémy zareagovalo prijatím novej
Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 192/2017 Z. z. o rozsahu vykonávania
rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní (ďalej
len ako „Vyhláška“), ktorá sa stala účinnou dňa 01. 08. 2017 a súčasne zrušila Vyhlášku Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov
trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení neskorších predpisov. Dôvod
takého postupu odôvodnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky priamo v Dôvodovej správe
k Vyhláške nasledovne: „Návrh vyhlášky reaguje na rozdielnu prax policajtov podľa § 10 ods. 10
Trestného poriadku (príslušníkov Policajného zboru, ktorí nie sú vyšetrovateľmi Policajného zboru
alebo poverenými príslušníkmi Policajného zboru) pri zásahu do osobnej slobody jednotlivca podľa §
85 ods. 1 Trestného poriadku, ktorá negatívne ovplyvňuje postup orgánov činných v trestnom konaní
pri objasňovaní trestných činov, ako aj postup súdov pri rozhodovaní a obmedzení osobnej slobody
obvinenej osoby. V tejto súvislosti návrh vyhlášky sleduje návrat k pôvodnej a osvedčenej právnej
úprave platiacej do 31. januára 2009, ktorá jednoznačným spôsobom ustanovovala okruh subjektov
oprávnených zasiahnuť do osobnej slobody jednotlivca. Tým, že vyhláška č. 648/2008 Z. z. umožnila
policajtovi podľa § 10 ods. 10 Trestného poriadku postupovať podľa § 85 ods. 1 Trestného poriadku,
došlo k narušeniu zámeru zákonodarcu, aby úkony so zadržanou osobou vykonával ten, kto ju
zadržal. Rovnako to platí aj vo vzťahu k rozhodnutiam podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 648/2008 Z. z.,
ako aj k úkonom podľa § 4 vyhlášky č. 648/2008 Z. z., s ktorými je ako so zaisťovacími úkonmi spojené
začatie trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku.“23 Čiže podľa Vyhlášky už nebolo
možné, aby napr. príslušníci Pohotovostných motorizovaných jednotiek Krajských riaditeľstiev
Policajného zboru pri prichytení osôb pri páchaní trestných činov ich zadržali podľa § 85 ods. 1 TP.
V dôsledku tejto zmeny však v aplikačnej praxi vznikli ďalšie problémy. Kým v územnej pôsobnosti
niektorých okresných prokuratúr príslušníci Policajného zboru, ktorí neboli policajtmi v zmysle § 10
ods. 8 TP, obmedzovali osoby pristihnuté pri páchaní trestného činu na osobnej slobode podľa § 85
ods. 2 TP, pričom následne ich odovzdali príslušným policajtom podľa § 10 ods. 8 TP, ktorí ich
následne po prevzatí zadržali podľa ustanovenia § 85 ods. 1 TP, tak v rámci územnej pôsobnosti
iných okresných prokuratúr príslušníci Policajného zboru, ktorí neboli policajtmi v zmysle § 10 ods. 8
TP, obmedzovali osoby pristihnuté pri páchaní trestného činu na osobnej slobode podľa § 85 ods. 2
TP, pričom následne ich odovzdali príslušným policajtom podľa § 10 ods. 8 TP, ktorí ich prevzali podľa
ustanovenia § 85 ods. 3 TP, čiže toto prevzatie príslušným policajtom malo rovnaké účinky ako
zadržanie podľa § 85 ods. 1 TP.24 V aplikačnej praxi tiež boli zaznamenané prípady, kedy príslušníci
Policajného zboru, ktorí neboli policajtmi v zmysle § 10 ods. 8 TP, zaistili osobu prichytenú pri
trestnom čine podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
DEÁK, M. Ako ďalej so zadržaním podozrivej osoby v trestnom konaní? (1. časť). s. 1338 – 1349.
Bližšie pozri KUBIČKA, R. Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby. s. 173 –
190.
23 Dôvodová správa k Vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 192/2017 Z. z. o rozsahu
vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom
vyšetrovaní.
24 KUBIČKA, R. Právna úprava zadržania a obmedzenia osobnej slobody podozrivej osoby po
nadobudnutí účinnosti vyhlášky č. 192/2017 Z. z. s. 189 - 195.
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v znení neskorších predpisov, ktoré umožňuje zaistiť osoby, ktoré sa nachádzajú na mieste spáchania
trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní, pričom je potrebné zistiť súvislosť týchto osôb
s predmetným trestným činom, čiže tieto osoby neobmedzovali na osobnej slobode podľa § 85 ods.
2 TP. Tento postup bol však podrobený kritike, pretože zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
v znení neskorších predpisov je právnym predpisom v oblasti správneho práva a nemá slúžiť na
obmedzovanie osobnej slobody osôb podozrivých zo spáchania trestných činov, pretože v týchto
prípadoch treba postupovať podľa ustanovení Trestného poriadku.
Vyriešenie týchto problémov má priniesť Usmernenie generálneho prokuratúra Slovenskej
republiky zo dňa 15. 05. 2020 pod názvom Aplikácia ustanovení § 85 ods. 1, ods. 2 Trestného
poriadku. V ňom sú okrem iného vymedzené odpovede na vyššie uvedené problémy z aplikačnej
praxe. Podľa predmetného usmernenia príslušníci Policajného zboru, ktorí nie sú policajtmi podľa
ustanovenia § 10 ods. 8 TP, majú obmedzovať osoby pristihnuté pri páchaní trestnej činnosti alebo
bezprostredne po nej podľa ustanovenia § 85 ods. 2 TP, pričom od nich ich majú následne prevziať
príslušní policajti podľa § 10 ods. 8 TP v zmysle § 85 ods. 3 TP. V prípadoch, kedy policajt určený
podľa § 10 ods. 8 TP prevzal takúto osobu obmedzenú na osobnej slobode, avšak zistí, že u nej nie
sú splnené požiadavky v zmysle ustanovenia § 85 ods. 1 TP, tak ju písomným opatrením prepustí na
slobodu s poukazom na prvú vetu § 85 ods. 4 TP. Naopak v prípadoch, kedy policajt určený podľa §
10 ods. 8 TP prevzal takúto osobu obmedzenú na osobnej slobode, zistí, že sú u nej splnené
podmienky podľa ustanovenia § 85 ods. 1 TP, tak vykonáva úkony s predmetnou osobou ďalej
v zmysle ustanovenia § 85 ods. 3 TP. Predmetné usmernenie sa tiež zaoberá obmedzovaním osobnej
slobody osôb, ktoré boli pristihnuté pri páchaní trestnej činnosti alebo bezprostredne po nej, a ktoré
vykonávajú príslušníci Policajného zboru, ktorí nie sú policajtmi podľa § 10 ods. 8 TP. V týchto
prípadoch majú dotknutí príslušníci Policajného zboru postupovať podľa ustanovenia § 85 ods. 2 TP
a nie podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov. Podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom
zbore v znení neskorších predpisov teda treba postupovať v prípadoch, kedy sú na mieste spáchania
trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní osoby, u ktorých treba zistiť ich súvislosť s trestným
činom, avšak v momente obmedzenia osobnej slobody neexistuje dôvodné podozrenie, že by boli
páchateľmi trestného činu, pretože inak by sa museli obmedziť na osobnej slobode podľa § 85 ods.
2 TP za súčasného splnenia ďalších požiadaviek vyplývajúcich z § 85 ods. 2 TP. Ak príslušník
Policajného zboru, ktorý vykonal zaistenie podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, po vykonaní úkonov zistí, že zaistenú osobu treba
odovzdať pre účely vykonávania úkonov trestného konania, tak ju prevezme podľa § 85 ods. 3 TP
príslušný policajt v zmysle § 10 ods. 8 TP. V prípadoch, kedy policajt určený podľa § 10 ods. 8 TP
prevzal takto zaistenú osobu, avšak zistí, že u nej nie sú splnené požiadavky v zmysle ustanovenia §
85 ods. 1 TP, tak ju písomným opatrením prepustí na slobodu s poukazom na prvú vetu § 85 ods. 4
TP. Naopak v prípadoch, kedy policajt určený podľa § 10 ods. 8 TP prevzal takto zaistenú osobu,
zistí, že sú u nej splnené podmienky podľa ustanovenia § 85 ods. 1 TP, tak vykonáva úkony
s predmetnou osobou ďalej v zmysle ustanovenia § 85 ods. 3 TP.25
Vybrané aspekty zadržania a obmedzenia osobnej slobody v právnej úprave Českej
republiky
V Českej republike je zadržanie a obmedzenie osobnej slobody osoby podozrivej zo
spáchania trestného činu upravené v ustanovení § 76 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení
soudním (trestní řád) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestní řád“ alebo „TŘ“). V zmysle
§ 76 ods. 1 TŘ môže príslušný policajný orgán v naliehavých prípadoch zadržať osobu podozrivú zo
spáchania trestného činu vtedy, keď pri nej existuje dôvod väzby podľa § 67 TŘ, aj keď proti nej ešte
nebolo začaté trestné stíhanie podľa § 160 ods. 1 TŘ (ekvivalent vznesenia obvinenia podľa
slovenského Trestného poriadku). K takémuto zadržaniu je potrebný predchádzajúci súhlas štátneho
zástupcu. Bez súhlasu možno zadržanie vykonať vtedy, keď predmetná vec neznesie odklad a súhlas
vopred nemožno zabezpečiť, a je to najmä v situáciách, keď je podozrivý pristihnutý pri páchaní
2.3

Usmernenie generálneho prokuratúra Slovenskej republiky zo dňa 15. 05. 2020 pod názvom
Aplikácia ustanovení § 85 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku.
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trestného činu alebo zastihnutý na úteku po spáchaní trestného činu. 26 Kto je policajným orgánom
v podmienkach Českej republiky ustanovuje § 12 ods. 2 TŘ. 27 Považujeme však za potrebné tiež
podotknúť, že vyšetrovanie trestných činov spomedzi Trestním řádom vymedzených policajných
orgánov môžu vykonávať len útvary Polície Českej republiky, Generálna inšpekcia bezpečnostných
zborov a poverené orgány Vojenskej polície, pričom ostatné policajné orgány sú oprávnené
vykonávať len preverovanie skutočností svedčiacich o tom, že bol spáchaný trestný čin v rámci
postupu pred začatím trestného stíhania, pričom v Českej republike vykonávajú vyšetrovanie
v určitých prípadoch aj štátni žalobcovia.28 29
Konkrétnu právnu úpravu vymedzujúcu vecnú a funkčnú príslušnosť útvarov Polície Českej
republiky oprávnených vykonávať trestné konanie ustanovuje Záväzný pokyn policajného prezidenta
č. 30/2009 o plnení úloh v trestnom konaní v znení neskorších zmien vo svojich článkoch 4 až 10,
z ktorých vyplýva aj rozdelenie útvarov Polície Českej republiky príslušných na preverovanie
skutočností svedčiacich o tom, že bol spáchaný trestný čin v rámci postupu pred začatím trestného
stíhania.30 Trestní řád teda neupravuje príslušnosť konkrétnych útvarov Polície Českej republiky, ale
toto rozdelenie ponecháva na vnútrorezortné predpisy Polície Českej republiky. 31
V zmysle § 76 ods. 2 TŘ môže ktokoľvek obmedziť na osobnej slobode osobu pristihnutú pri
trestnom čine alebo bezprostredne po ňom ak je to nutné za účelom zistenia jej totožnosti, zabránenia
jej úteku alebo zabezpečenia dôkazov. Takúto osobu, ktorá bola obmedzená na osobnej slobode, je
ihneď potrebné odovzdať policajnému orgánu a príslušníka ozbrojených síl je možné odovzdať aj
najbližšiemu útvaru ozbrojených síl alebo správcovi posádky. V prípade, že nie je možné takúto osobu
obmedzenú na osobnej slobode ihneď odovzdať, tak je to povinné niektorému z uvedených orgánov
obmedzenia osobnej slobody oznámiť.32 Nie je však v českej aplikačnej praxi vylúčené, aby podľa §
76 ods. 2 TŘ obmedzil podozrivú osobu zo spáchania trestného činu na osobnej slobode aj príslušník
policajného orgánu, ktorý nie je vymedzený v § 12 ods. 2 TŘ, pretože príslušníci policajných orgánov
podľa § 12 ods. 2 TŘ musia postupovať podľa § 76 ods. 1 TŘ. 33
V zmysle § 76 ods. 3 TŘ je policajný orgán, ktorý vykonal zadržanie, povinný zadržanú osobu
vypočuť, pričom o tom vytvorí protokol, ktorý obsahuje miesto, čas a bližšie okolnosti zadržania
vrátane osobných údajov zadržanej osoby a aj podstatných dôvodov zadržania.34 V zmysle § 76 ods.
4 TŘ je policajný orgán osobu, ktorú zadržal alebo, ktorá mu bola odovzdaná, pretože bola
obmedzená na osobnej slobode podľa § 76 ods. 2 TŘ, povinný prepustiť na slobodu vtedy, keď bolo
rozptýlené podozrenie zo spáchania trestného činu alebo dôvody zadržania z iných príčin odpadli. Ak
túto osobu policajný orgán neprepustil na slobodu, tak je povinný odovzdať štátnemu zástupcovi
protokol o výsluchu osoby, uznesenie o začatí trestného stíhania a ďalší relevantný dôkazný materiál
takým spôsobom, aby štátny zástupca prípadne mohol podať návrh na vzatie do väzby súdu.
Policajný orgán musí podať návrh bezodkladne tak, aby osoba zadržaná podľa TŘ mohla byť
odovzdaná súdu najneskôr do 48 hodín od tohto zadržania, pretože inak musí byť prepustená na

§ 76 ods. 1 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) v znení neskorších
predpisov.
27
Za policajný orgán sa v zmysle predmetného ustanovenia považujú útvary Polície Českej republiky,
Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, poverené orgány Väzenskej služby Českej republiky,
poverené colné orgány, poverené orgány Vojenskej polície, poverené orgány Bezpečnostnej
informačnej služby, poverené orgány Úradu pre zahraničné styky a informácie, poverené orgány
Vojenského spravodajstva a poverené orgány Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov, pričom
predmetný zákon ustanovuje ďalšie podmienky týkajúce sa ich kompetencií.
28 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až § 156. Komentář. s. 235 - 236.
29 Bližšie pozri
§ 161 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) v znení
neskorších predpisov.
30 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád II. § 157 až § 314s. Komentář. s. 2096 - 2097.
31 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až § 156. Komentář. s. 237.
32 § 76 ods. 2 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) v znení neskorších
predpisov.
33 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až § 156. Komentář. s. 975.
34 § 76 ods. 3 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) v znení neskorších
predpisov.
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slobodu.35 Lehota 48 hodín plynie od okamihu k okamihu a pri zadržaní podľa § 76 ods. 1 TŘ začína
plynúť od momentu zadržania a pri odovzdaní osoby obmedzenej na osobnej slobode podľa § 76 ods.
2 TŘ začína plynúť od prevzatia osoby policajným orgánom. Pred podaním návrhu na vzatie do väzby
musí byť tiež začaté trestné stíhanie voči osobe podľa § 160 TŘ a k tejto skutočnosti musí byť už
obvinená osoba vypočutá.36
ZÁVER
Záverom tohto príspevku môžeme skonštatovať, že po porovnaní účinnej právnej úpravy
zadržania a obmedzenia osobnej slobody osôb podozrivých zo spáchania trestného činu v Slovenskej
republike (Trestný poriadok) a v Českej republike (Trestní řád) je zrejmé, že základná mustra právnej
úpravy týchto inštitútov je podobná, ale nie však úplne rovnaká, pretože sa líšia v určitých parciálnych
detailoch (napr. v Českej republike musí bežná fyzická osoba, ktorá obmedzila osobnú slobodu osoby
pristihnutej pri páchaní trestného činu v prípade, že ju nie je schopná ihneď odovzdať príslušnému
orgánu obmedzenia osobnej slobody, tento dotknutý orgán informovať o tom, že takúto osobu
obmedzila na osobnej slobode). Zaujímavé je tiež, že v podmienkach českého Trestního řádu je
ponechané stanovenie funkčnej a vecnej príslušnosti útvarov Polície Českej republiky na vykonávanie
úkonov v trestnom konaní v plnej miere na vnútrorezortné predpisy Polície Českej republiky, čo je
určite veľmi flexibilné, pretože to oprávňuje pružne reagovať na potrebu zapracovania zmien
vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Na druhej strane takáto právna úprava, ktorá až v takej miere
ponecháva stanovenie kompetencií na vnútrorezortné predpisy Polície Českej republiky môže
vyvolávať otázku, či by aspoň rámcová právna úprava nemala byť stanovená v právnom predpise so
silou zákona.
K slovenskej právnej úprave považujeme za nutné uviesť, že je veľkou chybou slovenského
zákonodarcu, že také dlhé časové obdobie nedokázal reagovať na problémy z aplikačnej praxe
a novelizovať príslušné ustanovenia Trestného poriadku najmä s poukazom na to, že trestnoprávne
kódexy sú v Slovenskej republike pomerne často novelizované. Túto skutočnosť ešte zvýrazňuje fakt,
že sa týka tak dôležitého zásahu do základných práv a slobôd ako je osobná sloboda, ktorý sa naviac
uskutočňuje v podstatnom množstve prípadov často naprieč celým územím Slovenskej republiky.
Aktuálne účinnú právnu úpravu v Slovenskej republike považujeme za nedostatočnú a § 85
Trestného poriadku by pro futuro mal byť novelizovaný takým spôsobom, aby z neho vyplýval
jednoznačný procesný postup pri zadržaní a obmedzovaní osobnej slobody osôb podozrivých zo
spáchania trestnej činnosti, pretože dnes tento postup vyplýva len z usmernenia generálneho
prokurátora, ktoré nie je všeobecne záväzné. Ďalšia naša výhrada smeruje k tomu, že zákonodarca
by mal pro futuro do Trestného poriadku inkorporovať ustanovenie upravujúce obmedzovanie osobnej
slobody osôb podozrivých zo spáchania trestnej činnosti zo strany príslušníkov Policajného zboru,
ktorí nie sú policajtmi podľa § 10 ods. 8 TP, prípadne príslušníkov iných ozbrojených zborov, pretože
príslušníci týchto zborov podľa nášho názoru nie sú „ktokoľvek“, ale sú to osoby v služobnom pomere
so súčasťami verejnej moci, ktorým slovenský právny poriadok priznáva významné práva a povinnosti
smerujúce k zabezpečeniu zachovávania zákonnosti v Slovenskej republike, a teda súčasný stav,
kedy napr. príslušníci Pohotovostných motorizovaných jednotiek Krajských riaditeľstiev Policajného
zboru obmedzujú osoby pristihnuté pri páchaní trestnej činnosti na osobnej slobode podľa § 85 ods.
2 TP je nevyhovujúci a nesprávny. Podľa nášho názoru bude postačujúce diferencovať
obmedzovanie osobnej slobody bežnými fyzickými osobami a príslušníkmi dotknutých ozbrojených
zborov v podobe ustanovenia samostatne pre bežné fyzické osoby a samostatne pre príslušníkov
dotknutých ozbrojených zborov.
Za podnetný smerom do budúcnosti považujeme aj návrh, aby zadržanie podľa 85 ods. 1 TP
mohli vykonávať príslušníci Policajného zboru pôsobiaci na službe kriminálnej polície, finančnej
polície, poriadkovej polície, dopravnej polície, železničnej polície, hraničnej a cudzineckej polície
a inšpekčnej služby, aj keď nie sú policajtmi v zmysle § 10 ods. 8 TP, avšak len s predchádzajúcim
súhlasom prokurátora, pretože aj v aplikačnej praxi je bežné, že sa títo príslušníci zúčastnia zadržania
spolu s policajtom podľa § 10 ods. 8 TP, keďže sa očakáva napr. aktívny odpor zadržiavanej osoby.
Tým, žeby na takéto zadržanie dával vopred súhlas prokurátor, by sa mohli eliminovať problémy
3

§ 76 ods. 4 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) v znení neskorších
predpisov.
36 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až § 156. Komentář. s. 977.
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z aplikačnej praxe z minulosti.37 Za prínosný pre zmenu právnej úpravy de lege ferenda môžeme
označiť aj návrh, aby sa do ustanovenia § 85 ods. 2 TP doplnila veta, ktorá uloží povinnosť orgánom,
ktoré prevzali osoby obmedzené na osobnej slobode v prípadoch, keď nie sú sami policajtmi v zmysle
§ 10 ods. 8 TP, aby túto osobu bezodkladne odovzdali príslušnému policajtovi podľa § 10 ods. 8 TP. 38
Pre slovenského zákonodarcu môže ako podnetná slúžiť aj inšpirácia v českom Trestním řáde,
ktorý stanovuje povinnosť pre fyzické osoby, ktoré obmedzili na osobnej slobode osoby prichytené pri
páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom v prípadoch, kedy nemôžu bezodkladne osobu
odovzdať príslušnému orgánu obmedzenia osobnej slobody, aby tento orgán aspoň o tomto
zrealizovanom obmedzení osobnej slobody informovali.
Záverom len považujeme za potrebné uviesť, že úprava zadržania a obmedzenia osobnej
slobody v § 85 Trestného poriadku by pro futuro mala byť predmetom úpravy zo strany slovenského
zákonodarcu za účelom odstránenia vytýkaných nedostatkov.
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UKLADANIE TRESU ODŇATIA SLOBODY ZA VYBRANÉ
TRESTNÉ ČINY – KAZUISTIKA1
Natália Hangáčová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The article focuses on the problematics of prison sentence imposed for selected criminal
offences, i.e. tax criminal offences. The number of convicted persons serving sentence of
imprisonment is very low, especially if we take into account the European Union's estimates of the
"loss" of funds due to tax frauds. We consider it useful, to analyze court practice of imposing penalties
for tax criminal offenses. Subsequently, it will be possible to propose solutions for the sustainable
punishment of offenders, which will ensure the application of the preventive and repressive function
of criminal law.
Abstrakt: Článok sa venuje problematike ukladaniu trestu odňatia slobody vo vzťahu k vybraným
trestným činom, trestným činom daňovým. Vo výkone trestu odňatia slobody je veľmi nízky počet
odsúdených za trestné činy daňové, najmä ak si do porovnania zoberieme odhady Európskej únie o
„strate“ finančných prostriedkov vplyvom daňových podvodov. Považujeme za prínosné analyzovať
prax ukladania trestov pri trestných činoch daňových. Následne bude možné navrhnúť riešenia na
udržateľné trestanie páchateľov, ktoré zabezpečí aplikáciu preventívnej a represívnej funkcie
trestného práva.
Key words: personal liberty, disproportionate penalties, imprisonment, tax criminal offences
Kľúčové slová: osobná sloboda, neproporcionalita trestných sadzieb, trest odňatia slobody, trestné
činy daňové
1

ÚVOD

Kazuistiku považujeme za veľmi dôležitú na zhodnotenie efektívnosti činnosti orgánov činných
v trestnom konaní a nato, aby sme mohli zhodnotiť realizáciu funkcií trestného práva v praxi.
Pozornosť sme sa rozhodli venovať trestným činom daňovým a ukladaniu sankcií za tieto
trestné činy. Cieľom bolo zhodnotiť aké druhy trestov sú ukladané páchateľom najčastejšie a či by
nebolo vhodné predstaviť návrhy na zmenu aplikačnej praxe.
2

KAZUISTIKA TRESTNÝCH ČINOV DAŇOVÝCH

Za obdobie od 1.1.2019 do 20.6.2020 sme identifikovali, ohľadom vybraných trestných činov,
celkovo 556 rozhodnutí. Analyzovali sme 67 rozhodnutí týkajúcich sa trestného činu skrátenia dane
a poistného, neodvedenia dane a poistného, nezaplatenia dane a poistného, daňového podvodu
a marenia výkonu správy daní (ďalej len „trestné činy daňové“). Ďalej sme analyzovali desiatku
rozhodnutí voči právnickým osobám odsúdeným za trestné činy daňové.
Zaujímavým fenoménom je veľmi nízky počet odsúdených fyzických osôb za trestný čin
daňového podvodu podľa § 277a zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“),
o to viac, že vo vzťahu k tomuto trestnému činu nemožno využiť účinnú ľútosť.

Článok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Univerzity Komenského č. UK/406/2020 Karuselové podvody II
1
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Trestný čin
podľa § TZ
Počet
výsledkov
(rozhodnutí)

§ 276

§ 277

§ 277a

§ 278

§ 278a

74

99

12

372

-

Tabuľka č. 1: Celkový počet rozhodnutí ohľadom trestných činov podľa § 276, § 277, § 277a, § 278
a § 278a Trestného zákona v období od 1.1.2019 do 20.6.2020.
Podľa § 32 Trestného zákona možno páchateľovi trestného činu - fyzickej osobe uložiť široké
spektrum sankcií. Napríklad trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce,
peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti, a iné. Z analýzy
súdnych rozhodnutí vyplynulo, že najčastejšie bol ukladaný trest odňatia slobody s podmienečným
odkladom výkonu trestu.
Právnickej osobe možno uložiť podľa § 10 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
právnických osôb (ďalej len „zákon o TZPO“) rôzne druhy trestov, napríklad trest zákazu činnosti,
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie, trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, trest zverejnenia odsudzujúceho
rozsudku a v neposlednej rade peňažný trest až do výšky 1.600.000 Eur. Právnickej osobe možno
uložiť aj iné, viac invazívne tresty.
Vo vzťahu k trestnému činu podľa § 276 Trestného zákona sme za obdobie od 1.1.2019 do
20.6.2020 identifikovali celkovo 74 rozhodnutí. Rozhodli sme sa 17 z nich venovať pozornosť.
V majorite prípadov bol za trestný čin skrátenia dane a poistného uložený trest odňatia
slobody s podmienečným odkladom výkonu trestu. V dvoch zo 17 prípadov bol odsúdeným uložený
nepodmienečný trest odňatia slobody. V 10 zo 17 prípadov bol uložený zároveň trest zákazu činnosti
vo výmere od 4 rokov do 6 rokov.
Fyzickej osobe uznanej vinnou podľa § 276 ods. 3 Trestného zákona bol uložený
nepodmienečný trest odňatia slobody na 4 roky. Avšak právnickej osobe uznanej vinnou za rovnakú
právnu kvalifikáciu bol uložený peňažný trest vo výške 2.000 Eur a trest zverejnenia odsudzujúceho
rozsudku. Rozdiely v sankciách ukladaných fyzickým a právnickým osobám za trestný čin rovnakej
právnej kvalifikácie sa nám zdajú byť neopodstatnené a neadekvátne.
Príloha č. 1 tohto článku obsahuje tabuľku č. 2 s názvom Kazuistika vo vzťahu k trestnému
činu podľa § 276 Trestného zákona, za obdobie od 1.1.2019 do 20.6.2020.
Tabuľka č. 2: Kazuistika vo vzťahu k trestnému činu podľa § 276 Trestného zákona, za obdobie od
1.1.2019 do 20.6.2020.
Pri trestnom čine daňového podvodu sme analyzovali 12 rozhodnutí, pričom jeden rozsudok
bol oslobodzujúci. Z toho v štyroch prípadoch odsúdenia za § 277a ods. 1 Trestného zákona bol
fyzickej osobe uložený len peňažný trest vo výmere od 500 Eur do 10.000 Eur. Zaujímavou
skutočnosťou je, že ukladané tresty sa výrazným spôsobom líšia pri trestnom čine podľa § 276 ods.
1 Trestného zákona, ktorý vyžaduje „len“ skrátenie dane v malom rozsahu a pri trestnom čine
daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona, ktorý vyžaduje neoprávnené uplatnenie
nároku na vrátenie napríklad DPH vo väčšom rozsahu. Za trestný čin skrátenia dane a poistného boli
uložené i nepodmienečné tresty odňatia slobody, no za trestný čin daňového podvodu nie. I keď
považujeme trestný čin daňového podvodu za závažnejší a nebezpečnejší pre spoločnosť, súdna
prax sa k tomuto trestnému činu takýmto spôsobom nestavia.
V porovnaní so sankciami vo vzťahu k trestnému činu skrátenia dane a poistného nebol za
trestný čin daňového podvodu uložený žiaden nepodmienečný trest odňatia slobody a naopak sme
identifikovali jeden prípad kedy bolo trestné stíhanie vedené pre trestný čin daňového podvodu
podmienečne zastavené.
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Trestný čin

Trest odňatia
slobody

§ 277a ods. 12
§ 277a ods. 1
§ 277a ods. 2

32 mesiacov

§ 277a ods. 2

32 mesiacov

§ 277a ods. 1
§ 277a ods. 1
§ 277a ods. 1
v súbehu s §
276 ods. 3

3 roky

§ 277a ods. 2

2 roky a 8
mesiacov

§ 277a ods. 2

2 roky a 8
mesiacov

§ 277a ods. 1
v súbehu s §
276 ods. 2
a ods. 3

3 roky

§ 277a ods. 1

Podmienečný odklad
výkonu trestu

Ďalšie tresty

peňažný trest 500 Eur a
náhradný trest v trvaní 12
mesiacov
peňažný trest 500 Eur a
náhradný trest v trvaní 12
mesiacov
36 mesiacov s PD
zákazu činnosti vykonávať
funkciu konateľa súkromnej
obchodnej spoločnosti na dobu
5 rokov a 7 mesiacov
36 mesiacov s
zákaz
činnosti
vykonávať
probačným dohľadom
funkciu konateľa súkromnej
obchodnej spoločnosti na dobu
5 rokov a 7 mesiacov
peňažný trest 3.000 Eur a
náhradný trest v trvaní
15 mesiacov
peňažný trest 10.000 Eur a
náhradný trest v trvaní
4 mesiace
4 roky s probačným
zákaz
činnosti
vykonávať
dohľadom
funkciu štatutárneho zástupcu
podnikateľského subjektu a
ďalších činností, na ktoré treba
osobitné
povolenie
alebo
ktorých podmienky výkonu
upravuje osobitný predpis, a to
na dobu 6,5 roka
3 roky s probačným
náhrada škody SR vo výške
dohľadom
29.518
Eur
(spoločne
a nerozdielne dvaja odsúdení)
3 roky s probačným
náhrada škody SR vo výške
dohľadom
29.518
Eur
(spoločne
a nerozdielne dvaja odsúdení)
5 rokov s probačným
príkaz
zamestnať
sa
v
dohľadom
skúšobnej dobe alebo uchádzať
sa
preukázateľne
o zamestnanie
zákaz vykonávať podnikateľskú
činnosť,
zákaz
vykonávať
všetky druhy živností a zákaz
vykonávať
funkciu
zodpovedného zástupcu v
obchodných spoločnostiach a v
družstvách na dobu 7 rokov
podmienečne zastavené - skúšobná doba 2 roky

Tabuľka č. 3: Kazuistika vo vzťahu k trestnému činu podľa § 277a Trestného zákona, za obdobie od
1.1.2019 do 20.6.2020.
Pri trestnom čine neodvedenia dane a poistného sme analyzovali 16 rozhodnutí a trest
zákazu činnosti bol uložený len trom odsúdeným. Pri tomto trestnom čine bol rovnaký pomer
2

Modrá – legenda pre alternatívny trest
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ukladania trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom a ukladania alternatívnych trestov,
spočívajúcich najmä v peňažnom treste alebo treste povinných prác. Páchatelia boli v majorite
prípadov odsúdení za tento trestný čin v súbehu s trestným činom nezaplatenia dane a poistného.
Právnickým osobám bol uložený peňažný trest od 1.500 Eur do 4.500 Eur.
Príloha č. 2 tohto článku obsahuje tabuľku č. 4 s názvom Kazuistika vo vzťahu k trestnému
činu podľa § 277 Trestného zákona, za obdobie od 1.1.2019 do 20.6.2020.
Tabuľka č. 4: Kazuistika vo vzťahu k trestnému činu podľa § 277 Trestného zákona, za obdobie od
1.1.2019 do 20.6.2020.
Analyzovali sme aj 13 rozhodnutí vo vzťahu k trestnému činu nezaplatenia dane a poistného,
pričom sme v rozhodujúcom období identifikovali celkovo 372 rozhodnutí. Za trestný čin daňového
podvodu evidujeme v rozhodujúcom období len 12 odsúdených. Vo vzťahu k týmto záverom sa
domnievame, že princíp ultima ratio nie úplne naplnil svoju funkciu v praxi. V zmysle princípu ultima
ratio majú byť prostriedkami trestného práva postihované závažné protispoločenské konania a nie tie
menej závažné.
Trest zákazu činnosti nebol za trestný čin nezaplatenia dane a poistného uložený často, čo
je rozumné, nakoľko nejde o podvodný trestný čin a tak by jeho uloženie nemalo opodstatnenie.
Spravidla bol páchateľom uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom výkonu trestu.
V jednom prípade bolo trestné stíhanie podmienečne zastavené. Právnickým osobám bol uložený
peňažný trest vo výmere od 1.500 do 2.000 Eur.
Trestný čin
§ 278 ods. 1
v súbehu s
§ 277 ods. 2 a
§ 259 ods. 2
§ 278 ods. 1
v súbehu s
§ 277 ods. 2 a
§ 259 ods. 2
právnická
osoba
§ 278 ods. 1
§ 278 ods. 1
§ 278 ods. 1
§ 278 ods. 1
právnická
osoba
§ 278 ods. 1
§ 278 ods. 1
§ 278 ods. 1
§ 278 ods. 1
§ 278 ods. 1
§ 278 ods. 1
§ 278 ods. 1

Trest odňatia
slobody
2 roky

18 mesiacov
7 mesiacov

8 mesiacov
6 mesiacov
1 rok
4 mesiace

Podmienečný odklad
výkonu trestu
3 roky

Ďalšie tresty
zákaz
činnosti
vykonávať
funkciu
v
riadiacich,
kontrolných alebo dozorných
orgánoch
obchodných
spoločností v trvaní 6 rokov
peňažný trest 2.000 Eur

podmienečne zastavené – skúšobná doba 2 roky
18 mesiacov
15 mesiacov
1.500 Eur

20 mesiacov
18 mesiacov
2 roky
12 mesiacov
peňažný trest 800 Eur (splátky
200/mesiac) a náhradný trest
v trvaní 4 mesiace

8 mesiacov
4 mesiace

20 mesiacov
16 mesiacov

Tabuľka č. 5: Kazuistika vo vzťahu k trestnému činu podľa § 278 Trestného zákona za obdobie od
1.1.2019 do 20.6.2020.
Dodatočne sme analyzovali aj súdne rozhodnutia ohľadom kvalifikovaných skutkových
podstát trestných činov daňových. Za spáchanie trestného činu skrátenia dane a poistného podľa
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§ 276 ods. 4 Trestného zákona bol odsúdenému Krajským súdom Prešov uložený (i) trest odňatia
slobody vo výmere 7 rokov, a (ii) trest zákazu činnosti vykonávať akúkoľvek účtovnú činnosť podľa
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v rámci obchodnej spoločnosti, na dobu 6 rokov.
Takúto formuláciu trestu zákazu činnosti považujeme za nevhodnú, pretože nie je zrejmé aká činnosť
bola odsúdenému zakázaná.
V ďalšom prípade okresný súd odsúdil obvineného za trestný čin podľa § 276 ods. 4
Trestného zákona na (i) trest odňatia slobody vo výmere 56 mesiacov, a (ii) trest zákazu činnosti
vykonávať akúkoľvek podnikateľskú činnosť a výkon funkcie štatutárnych orgánov právnických osôb
na dobu 4 roky.
Ďalším rozhodnutím Okresný súd Čadca odsúdil obvineného za spáchanie trestného činu
skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 4 Trestného zákona a odsúdenému uložil (i) trest odňatia
slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 5 rokov s probačným
dohľadom, (ii) povinnosť spočívajúcu v príkaze zúčastniť sa daňového poradenstva u daňového
poradcu za účelom získania príslušných odborných vedomostí z oblasti účtovníctva a daní, (iii) trest
zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho
organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky
podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu vo výmere 6 rokov, a (iv) peňažný trest 7.000 Eur a
náhradný trest odňatia slobody vo výmere 1 rok. Pri tomto rozhodnutí považujeme uloženie povinnosti
spočívajúcej v príkaze zúčastniť sa daňového poradenstva u daňového poradcu za účelom získania
príslušných odborných vedomostí za vhodné a odporúčali by sme častejšie ukladanie takéhoto
opatrenia.
Zaujímavým je že od 1.1.2019 do 20.6.2020 nebola ani jedna osoba odsúdená za trestný čin
podľa § 277a ods. 3 Trestného zákona. Z tohto dôvodu sme analyzovali aj staršie rozhodnutia.
Podľa § 277a ods. 3 písm. a) Trestného zákona bol páchateľ odsúdený Okresným súdom
Bratislava I na (i) trest odňatia slobody v trvaní 3 roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu
v trvaní 5 rokov s probačným dohľadom, (ii) obmedzenia spočívajúce v zákaze stretávania sa s
osobami, ktoré majú na neho negatívny vplyv a boli jeho spolupáchateľmi, (iii) zákaz činnosti v trvaní
5 rokov, spočívajúci v zákaze vykonávania podnikateľskej činnosti a vykonávania funkcie člena
štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho
podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo
prokuristu obchodnej spoločnosti alebo družstva, a (iv) peňažný trest 3.000 Eur a náhradný trest
odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov.
Iný páchateľ bol odsúdený Okresným súdom Bratislava V za trestný čin podľa § 277a ods. 3
písm. a) Trestného zákona na trest odňatia slobody v trvaní 7 rokov.
Vyvstáva otázka či je na zabránenie páchania daňovej trestnej činnosti vhodnejšie ukladať
nepodmienečný trest odňatia slobody, najmä pri kvalifikovaných skutkových podstatách trestných
činov daňových, alebo naopak je vhodnejšia kombinácia viacerých druhov trestov, vrátane uloženia
podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody. Sme toho názoru, že kombinácia trestov je
vhodnejšia na naplnenie funkcií trestného práva v spoločnosti.
3

PRÁVNICKÉ OSOBY

Počet odsúdených právnických osôb v Slovenskej republike je veľmi nízky. V roku 2020 bolo
doposiaľ odsúdených 6 právnických osôb, z toho 5 za daňové trestné činy. Historicky bolo v roku 2018
odsúdených 6 právnických osôb a v roku 2019 32 právnických osôb podľa informácií z Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky.
§ 277 TZ
§278 TZ
§ 277 TZ v súbehu s § 278 TZ
§ 276 TZ v súbehu s § 277a TZ

2018
1
2
-

2019
5
9
8
-

2020
1
1
2
1

Tabuľka č. 6: Odsúdené právnické osoby za trestné činy daňové za roky 2018 až 2020 v Slovenskej
republike.
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V nasledujúcej časti sa budeme venovať sankciám voči právnickým osobám odsúdeným za
trestné činy daňové. Právnickej osobe odsúdenej za trestný čin podľa § 278 ods. 1 Trestného zákona
bol uložený peňažný trest 1.500 Eur.3 Inej právnickej osobe odsúdenej za trestný čin podľa § 278 ods.
1 v súbehu s § 277 ods. 1 Trestného zákona bol uložený peňažný trest 1.500 Eur. 4 Ďalšia právnická
osoba bola odsúdená za trestný čin podľa § 277 ods. 2 písm. b) a § 278 ods. 1 Trestného zákona na
peňažný trest 1.500 Eur.5 Ďalšia právnická osoba bola odsúdená za trestný čin podľa § 277 ods. 1
Trestného zákona na peňažný trest 1.500 Eur.6
V roku 2020 bola právnická osoba odsúdená za trestný čin podľa § 276 ods. 3 a § 277a ods.
1 Trestného zákona na (i) peňažný trest vo výške 2.000 Eur, a (ii) trest zverejnenia odsudzujúceho
rozsudku v Obchodnom vestníku v troch po sebe idúcich číslach v kapitole „oznámenia“ a vyvesením
na viditeľnom a verejnosti prístupnom mieste v sídle právnickej osoby po dobu 1 mesiaca, a to v
lehote do 2 mesiacov od právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku.7
Identifikovali sme však aj rozhodnutia, ktoré právnickej osobe uložili trest zákazu činnosti.
Právnickej osobe bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze výkonu predmetov
podnikania: a) uskutočňovanie stavieb a ich zmien, b) prípravné práce k realizácii stavby, c)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov na dobu 1 roka. 8 Avšak domnievame
sa, že pre právnickú osobu je uloženie trestu zákazu činnosti likvidačné a skôr by sme preferovali
ukladanie vyšších peňažných trestov, najmä ak zákon o TZPO v § 15 zákona o TZPO upravuje
možnosť uložiť peňažný trest od 1.500 Eur do 1.600.000 Eur.
4

ZÁVER

Na základe vykonaného skúmania, hodnotíme pozitívne, že protiprávne konania rovnakej
právnej kvalifikácie boli postihované veľmi obdobným spôsobom. Túto skutočnosť považujeme za
prejav princípu právnej istoty.
Naopak za alarmujúce považujeme to, že stále je veľmi nízky počet odsúdených právnických
osôb a ak sú právnické osoby postihované, tak veľmi nízkymi trestami. Tiež sme nezaznamenali ani
jedno uloženie trestu domáceho väzenia v období od 1.1.2019 do 20.6.2020 za trestné činy daňové.
Súdy v praxi ukladajú právnickým osobám veľmi nízke peňažné tresty. Na základe analýzy
sme identifikovali najvyšší peňažný trest uložený právnickej osobe vo výške 4.500 Eur. V teórii sa
veľa diskutuje o alternatívnych trestoch a tiež sa diskutuje o potrebe navýšenia peňažných trestov
voči právnickým osobám napríklad podľa vzoru Spolkovej republiky Nemecka. Avšak v Slovenskej
republike sa zdajú byť tieto diskusie nateraz nedôležité. Prax sa musí najprv oboznámiť s možnosťami
ukladania trestov a trestným stíhaním právnických osôb. Nie je opodstatnené peňažné tresty
právnických osôb navyšovať, ak sa sadzby uvedené v Trestnom zákone v praxi neaplikujú.
Z analýzy súdnych rozhodnutí vyplynulo, že v Slovenskej republike sú trestne stíhané najmä
menej závažné trestné činy daňové. Táto skutočnosť odporuje zásade ultima ratio. Počet odsúdených
fyzických a právnických osôb za trestné činy daňové v Slovenskej republike nekorešponduje so
zisteniami Európskej únie o medzere v daňových povinnostiach. Táto skutočnosť môže byť prejavom
(i) sofistikovaného páchania daňovej trestnej činnosti ale aj, (ii) nedostatočných odborných znalostí
vyšetrovateľov, (iii) komplikovaného dokazovania daňovej trestnej činnosti, a v neposlednom rade (iv)
vplyvom korupcie.

3

sp. zn.: 5T/47/2019
sp. zn.: 2T/24/2020
5 sp. zn.: 1T/2/2020
6 sp. zn.: 2T/2/2020
7 sp. zn.: 4T/67/2019
8 sp. zn.: 6T/94/2019
4
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PRÍLOHA Č. 1
Trestný čin
§ 276 ods. 2
§ 276 ods. 3

Trest odňatia
slobody
3 roky
3 roky

Podmienečný odklad
výkonu trestu
3 roky s probačným dohľadom
3 roky s probačným dohľadom

§ 276 ods. 2

2 roky

4 roky

§ 276 ods. 29

7 rokov
(minimálny
stupeň
stráženia)
3 roky

3 roky s probačným dohľadom

2 roky

3 roky

§ 276 ods. 2

2 roky

2 roky

§ 276 ods. 2

2 roky

2 roky

§ 276 ods. 3

4 roky
(minimálny
stupeň
stráženia)

§ 276 ods. 3
v súbehu s §
277a ods. 2
§ 276 ods. 2

9

Červená – legenda pre nepodmienečný trest odňatia slobody
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Ďalšie tresty
zákaz činnosti vykonávať
funkcie štatutárneho orgánu
právnickej osoby založenej
za účelom podnikania vo
výmere 4 roky
zákaz činnosti vykonávať
podnikateľskú
činnosť
v
zmysle
Živnostenského
zákona
a
Obchodného
zákonníka, a zároveň trest
zákazu činnosti vykonávať
funkciu člena štatutárneho
orgánu, člena dozorného
orgánu,
vedúceho
organizačnej zložky podniku,
vedúceho
podniku
zahraničnej osoby, vedúceho
organizačnej zložky podniku
zahraničnej
osoby
a
prokuristu, vo výmere 5 rokov
a 6 mesiacov.
trest
zákazu
činnosti
vykonávať
akúkoľvek
účtovnú činnosť po dobu 6
rokov
zákaz
požívania
alkoholických nápojov a iných
návykových látok.
zákaz činnosti vykonávať
akúkoľvek účtovnú činnosť
podľa zákona č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty
na dobu 6 rokov
trest
zákazu
činnosti
vykonávať
akúkoľvek
účtovnú
činnosť
podľa
zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty na
dobu 6 rokov.
zákaz činnosti vykonávať
akúkoľvek účtovnú činnosť
podľa zákona č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty
na dobu 6 rokov.
zákaz
činnosti
výkonu
štatutárneho a dozorného
orgánu právnickej osoby a
výkonu
podnikateľskej
činnosti na 6 rokov

§ 276 ods. 3

3 roky

5 rokov s probačným
dohľadom
2 roky

§ 276 ods. 2

2 roky

§ 276 ods. 3
v súbehu
s 277a ods.
1

3 roky

5 rokov s probačným
dohľadom

§ 276 ods. 2

2 roky

25 mesiacov

§ 276 ods. 4
v súbehu s §
277 ods. 4

3 roky

5 rokov s probačným
dohľadom

§ 276 ods. 3
(súhrnný
trest za
s daňami
nesúvisiaci
trestný čin)
§ 276 ods. 4
v súbehu s §
277 ods. 3

3 roky

5 rokov s probačným
dohľadom

3 roky

5 rokov s probačným
dohľadom

§ 276 ods. 3
právnická
osoba10

zákaz činnosti vykonávať
funkciu štatutárneho orgánu v
obchodnej
spoločnosti,
družstve
alebo
prevádzkovania živnosti na
dobu 6 rokov
• obmedzenie
spočívajúce
v zákaze stretávania sa a
zákaze kontaktu v akejkoľvek
forme vrátane kontaktovania
prostredníctvom
elektronickej komunikačnej
služby
alebo
inými
prostriedkami
s určitými
osobami
• zákaz činnosti výkonu funkcie
štatutárneho
orgánu
v
obchodnej spoločnosti alebo
v družstve v trvaní 6 rokov
zákaz činnosti vykonávať
funkciu štatutárneho orgánu
alebo jeho zástupcu podľa §
13 ods. 1 zákona č. 513/1991
Zb. v platnom znení vo
výmere 5 rokov a 6 mesiacov
trest
prepadnutia
veci
(pečiatky
spoločnosti,
diskety,
doklady
o
spoločnostiach)

• peňažný trest 3000 Eur (súd
povoľuje mesačné splátky
peňažného
trestu
250
Eur/mesiac) a náhradný trest
3 mesiace
• trest
prepadnutia
veci
(pečiatky
spoločnosti,
diskety,
doklady
o
spoločnostiach)
• peňažný trest 2.000 Eur
• trest
zverejnenia
odsudzujúceho rozsudku

Tabuľka č. 2: Kazuistika vo vzťahu k trestnému činu podľa § 276 Trestného zákona, za obdobie od
1.1.2019 do 20.6.2020.
10

Žltá – legenda pre právnickú osobu
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PRÍLOHA Č. 2
Trestný čin

Trest odňatia
slobody

Podmienečný odklad
výkonu trestu

§ 277 ods. 1

§ 277 ods. 1

1 rok

1 rok

§ 277 ods. 1
v súbehu s §
278 ods. 1
§ 277 ods. 1
v súbehu s §
278 ods. 1
§ 277 ods. 1
v súbehu s §
278 ods. 1
právnická
osoba
§ 277 ods. 2
v súbehu s §
278 ods. 1
§ 277 ods. 2
v súbehu s §
278 ods. 2

1 rok

1 rok

§ 277 ods. 1
v súbehu s §
278 ods. 1
§ 277 ods. 2
v súbehu s §
278 ods. 1
§ 277 ods. 2
v súbehu s §
278 ods. 1
právnická
osoba
§ 277 ods. 1
§ 277 ods. 1
právnická
osoba
§ 277 ods. 1
v súbehu §
278 ods. 1
právnická
osoba
§ 277 ods. 2

Ďalšie tresty
trest povinných prác v trvaní
300 hodín, ktorý je obvinený
povinný vykonať najneskôr do 1
roka
náhrada škody vo výške 468,12
Eur
náhrada škody vo výške
4.118,74 Eur
peňažný
trest
500
Eur
a náhradný trest v trvaní 1 rok
peňažný trest 1.500 Eur

2 roky

4 roky s probačným
dohľadom

náhrada škody SR vo výške
9.947,82 Eur

3 roky

30 mesiacov s
probačným dohľadom

zákaz
činnosti
vykonávať
akékoľvek funkcie v mene
spoločností akejkoľvek právnej
formy v zmysle Obchodného
zákonníka na dobu 5 rokov a 8
mesiacov

12 mesiacov

18 mesiacov

3 roky

3 roky s probačným
dohľadom

zákaz
činnosti
vykonávať
funkciu štatutárneho orgánu
obchodnej spoločnosti v trvaní
5 rokov 7 mesiacov
peňažný trest 1.500 Eur

1 rok

2 roky

nahradiť škodu vo výške 478,55
Eur
peňažný trest 1.500 Eur
peňažný trest 4.500 Eur

3 roky

4 roky s probačným
dohľadom
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zákaz činnosti spočívajúci v
zákaze
vykonávať
podnikateľskú činnosť ako

§ 277 ods. 1
v súbehu s
§ 278 ods. 1
§ 277 ods. 2
v súbehu s
§ 278 ods. 1

fyzická
osoba,
prípadne
pôsobiť ako štatutárny orgán
právnickej osoby a to v trvaní 6
rokov
peňažný trest a náhradný trest
v trvaní 18 mesiacov
3 roky

4 roky s probačným
dohľadom

nahradiť škodu
29.144,57 Eur

vo

výške

Tabuľka č. 4: Kazuistika vo vzťahu k trestnému činu podľa § 277 Trestného zákona, za obdobie od
1.1.2019 do 20.6.2020.
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VYBRANÉ ASPEKTY PREPUSTENIA Z VÝKONU TRESTU
ODŇATIA SLOBODY1
Jakub Ľorko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: Restriction of personal freedom is one of the most serious interventions in the integrity of
the human being. The sentence of imprisonment expresses a legally treated interference with
personal freedom as a potential consequence of the committed crime. The author focuses on the
purpose of this sentence, the facts of its application in the conditions of the Slovak Republic in relation
to the preparation for the release of a convicted person.
Abstrakt: Obmedzenie osobnej slobody predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do integrity
ľudskej bytosti. Trest odňatia slobody vyjadruje právom oprobovaný zásah do osobnej slobody ako
potenciálny následok spáchaného trestného činu. Autor sa v príspevku zameriava na účel tohto trestu,
reálie jeho aplikácie v podmienkach Slovenskej republiky vo vzťahu k príprave na prepustenie
odsúdeného na slobodu.
Key words: Restriction of personal freedom, imprisonment, purpose of punishment, recidivism,
prisoner, release from imprisonment, nation project „Chance to return“.
Kľúčové slová: Obmedzenie osobnej slobody, trest odňatia slobody, účel trestu, recidíva, odsúdený,
prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, národný projekt „Šanca na návrat“.
ÚVOD
Trest odňatia slobody, resp. jeho výkon predstavuje najprísnejšiu represívnu trestnoprávnu
sankciu najviac obmedzujúcu osobnú slobodu a preto podlieha striktnej právnej regulácii, pričom na
národnej úrovni primárne ide o ustanovenia zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
(ďalej len „ústava SR“), zákona č. 300/2005 Z. z, Trestný zákon v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „TZ“ alebo „Trestný zákon“), zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „TP“ alebo „Trestný poriadok“), zákona č. 475/2005 Z. z.
o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVTOS“ alebo
„Zákon o výkone trestu“) a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 368/2008 Z. z. ktorou sa vydáva
Poriadok výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „PVTOS“ alebo „Poriadok výkonu trestu“)
Z hľadiska účelu výkonu trestu odňatia slobody má popri ochrannej a preventívnej funkcii veľmi
dôležitú úlohu resocializačná funkcia, ktorá je vyjadrená v § 34 ods. 1 TZ v podobe vytvorenia
podmienok na výchovu odsúdeného k tomu, aby viedol riadny život a dané strohé vyjadrenie je
o niečo viac rozvedené v § 1a ZoVTOS, kde účelom výkonu trestu je okrem iného vytvárať podmienky
umožňujúce podporovať a rozvíjať pozitívne osobnostné rezervy odsúdených pre ich resocializáciu,
aby viedli riadny život. Ako vyplýva z uvedeného, podmienky na riadny život odsúdeného sa majú
vytvárať už počas výkonu trestu v ústave na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“) v rámci
penitenciárnej sféry tak, aby bol po prepustení pripravený na riadny život. Z hľadiska priebehu výkonu
trestu odňatia slobody vplýva na cieľ resocializovať odsúdeného mnoho faktorov, v danom príspevku
sa zameriavame na tie, ktoré sú podľa nášho názoru kľúčové pri prepustení odsúdeného z výkonu
trestu odňatia slobody.
1

Príspevok je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0740 Návody
a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou/Guidelines and tools for
effective elimination of unlawful acts in relation with potential insolvency.
1
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PREPUSTENIE Z VÝKONU TRESTU
Dôvody prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody sú vymedzené v § 94 ods. 1 ZoVTOS
kedy ústav prepustí odsúdeného z výkonu trestu, ak:
a) sa skončila doba výkonu trestu ustanovená vo vykonateľnom rozhodnutí súdu a nebolo
vydané nariadenie súdu na výkon ďalšieho trestu,
b) súd alebo prokurátor písomne nariadil, aby bol odsúdený prepustený na slobodu (napr.
v zmysle § 413 ods. 2 TP pri upustení od výkonu trestu odňatia slobody ak odsúdený ochorel na
nevyliečiteľnú životu nebezpečnú chorobu alebo nevyliečiteľnú duševnú chorobu),
c) súd písomne nariadil, aby bol odsúdený prepustený na výkon trestu domáceho väzenia,
d) tak rozhodol prezident Slovenskej republiky pri udeľovaní milosti,
e) tak písomne nariadil minister alebo generálny prokurátor Slovenskej republiky (napr.
v zmysle § 413 ods 1 TP ak odsúdený bol, alebo má byť vyhostený).
V rámci prípravy na prepustenie sa v zmysle § 96 ods. 2 PVTOS v ústave s dvojmesačným
predstihom vyhotovuje zoznam odsúdených, ktorí majú byť prepustení z výkonu trestu. Na základe
zoznamu sa spracuje o každom odsúdenom oznámenie o nadchádzajúcom prepustení osoby z
výkonu trestu, ktoré sa podľa § 94 ods. 4 ZoVTOS na účely pokračovania v činnostiach podporujúcich
a rozvíjajúcich zmysel pre zodpovednosť, dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem po skončení
výkonu trestu a na zabezpečenie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine zašle:
a) príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b) príslušnému orgánu miestnej štátnej správy a
c) organizácii, ktorá podľa § 66 ZoVTOS (napr. orgány územnej samosprávy, záujmové
združenia občanov, cirkvi a pod.) spolupracovala so Zborom väzenskej a justičnej stráže pri
zaobchádzaní s odsúdeným a odsúdeným poskytuje aktivity aj po skončení výkonu trestu.
Pred samotným prepustením odsúdeného je ústav povinný realizovať poučenia odsúdeného
a s každým odsúdeným vykonať pohovor, v ktorom sa poučí o povinnosti prevziať si bez zbytočného
odkladu na príslušnom útvare Policajného zboru v mieste trvalého pobytu preukaz totožnosti, ak tento
nebol uschovaný v ústave, a tiež sa poučí o zákonných podmienkach osvedčenia sa v skúšobnej
dobe v prípade podmienečného prepustenia a zahladenia odsúdenia. Ďalej sa odsúdený poučí o
právach a povinnostiach uchádzačov o zamestnanie a o tom, že je v jeho záujme, aby sa v stanovenej
lehote dostavil k zamestnávateľovi alebo na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.2
Pred samotným prepustením sa v zmysle § 96 ods. 5 ZoVTOS odsúdenému umožní, aby sa
osprchoval, oholil, vykoná sa lekárska prehliadka a vydajú sa mu osobné veci, doklady osobnej
totožnosti a evidované peňažné prostriedky, ktoré má v úschove ústavu. Zákonodarca myslel aj na
rôzne nepriaznivé životné situácie odsúdeného pri prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a to vo
forme „odevného, cestovného a stravného“. Ak odsúdený nemá pri prepustení z výkonu trestu odev
a obuv zodpovedajúce klimatickým podmienkam alebo peňažné prostriedky na svojom konte na ich
zakúpenie, ústav odsúdenému bezplatne poskytne primeraný odev a obuv a rovnako odsúdenému,
ktorý nemá dostatok peňažných prostriedkov na cestovné a stravné, ústav môže zo svojho rozpočtu
poskytnúť stravu alebo stravné na jeden deň, nenávratný peňažný príspevok na cestovný lístok alebo
cestovný lístok na území Slovenskej republiky.3
Vyššie uvedená právna reguláciu prepustenia odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody
prezentuje procesný postup, resp. následnosť krokov pri prepúšťaní a vymedzuje určitú materiálnu
pomoc pre odsúdeného, nejde však o právnu úpravu, ktorej cieľom by bolo dosiahnutie resocializácie
a zaradenia odsúdeného do riadneho občianskeho života. Mohli by sme hypoteticky predpokladať, že
výkon trestu odňatia slobody bude mať na odsúdených odstrašujúci efekt a už sa nebudú chcieť
opätovne vrátiť do ústavu. Danú hypotézu podrobujeme verifikácii v nasledujúcej podkapitole.
2

„Väzenské dáta“4
Pojem „väzenské dáta“ sú len terminus technicus pre daný príspevok a nemajú všeobecnú
definíciu. Pomocou predmetných dát je však možné vedecky dokázať nízku efektivitu výkonu trestu
2.1

K tomu pozri § 96 ods. 2 a 3 PVTOS.
K tomu pozri § 94 ods. 2 a 3 ZoVTOS.
4
Uvádzané dáta sú súčasťou doposiaľ nepublikovaného synteticko-analytického dokumentu s názvom „Vstupná
analýza národného projektu Šanca na návrat“ autorského kolektívu, ktorého spoluautorom je aj autor daného
príspevku.
2
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odňatia slobody vo vzťahu k resocializácii odsúdených, resp. vysokú „efektivitu“ vo vzťahu k ich
recidivovaniu.
Východiskový zdroj pre výskum predstavujú dáta o registrovanej kriminalite, ktoré sú však
často vnímané ako deformované, avšak ich štatistický význam predstavuje vstupnú informáciu
o kriminalite na určitom území.5 Stav registrovanej kriminality (kvantitatívny ukazovateľ) je
najpoužívanejším ukazovateľom, vyjadrujúcim vonkajšiu stránku kriminality, ktorý poskytuje
najvšeobecnejší pohľad na trestnú činnosť z hľadiska početnosti, a to aj z dôvodu, že neprihliada na
počet obyvateľstva. Ide o základnú charakteristiku kriminality, ktorá je prostredníctvom štatistík
vyjadrená počtom spáchaných trestných činov alebo počtom osôb, ktoré spáchali trestné činy na
konkrétnom území a za konkrétne obdobie. Pod celkovú kriminalitu spadajú všetky registrované
trestné činy spáchané na území Slovenskej republiky. Možno konštatovať, že počet zistených
trestných činov od roku 1993 do roku 2004 takmer „parabolizoval“ (v roku 1993 146.125 zistených
trestných činov nasledoval pokles a opätovný nárast počtu trestných činov až v roku 2004 tento
ukazovateľ dosiahol maximum 21. storočia s počtom 131.244 zistených trestných činov) a potom
nastal postupný pokles zistených trestných činov na menej ako polovicu oproti roku 1993, keď v roku
2017 daný počet predstavoval 66.215 trestných činov. Naopak objasnenosť trestných činov
v podmienkach Slovenskej republike má svoje historické minimum v roku 2019 len s 36,3 %
objasnených trestných činov a naopak historické maximum sa datuje do roku 2017 s 59,0 %
objasnených trestných činov.6 Údaj o zistených trestných činoch a ich objasnenosti za obdobie 1993
– 2017 predstavuje pozitívny vývoj v boji s kriminalitou. Pre zvýšenie výpovednej hodnoty danej
informácie by bolo vhodné uviesť aj tzv. index kriminality vyjadrujúci pomer počtu trestných činov k
rovnakej početnosti zvolenej časti populácie a štruktúru kriminality (kvalitatívny ukazovateľ) ukazujúci
obsah stavu kriminality podľa charakteru v určitom období spáchaných trestných činov (druhov
trestných činov). Pre predmetný príspevok a jeho ciele nejde však o podstatné informácie, takým
signifikantným údajom však je údaj o penologickej recidíve,
Ak by sme vychádzali z údajov o stave registrovanej kriminality, mohli by sme „špekulatívne“
predpokladať, že ústavy sa budú postupne „zatvárať“ avšak opak je pravdou a ústavy, resp. väzenské
zariadenia, nielen na Slovensku sú preplnené.7 Jedným z determinantov uvádzaného stavu je podľa
nášho názoru penologická recidíva, pod ktorou rozumieme údaj o počte odsúdených osôb, ktoré sa
opätovne dostanú do výkonu trestu odňatia slobody. Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len
„ZVJS“) vedie od roku 2018 na mesačnej báze elektronicky zverejňuje na svojej web stránke údaj
o penologickej recidíve, pričom za mesiac jún 2020 z celkového počtu 8.295 odsúdených osôb je až
5.704 odsúdených opätovne vo výkone trestu odňatia slobody, čo predstavuje až 68,8 % odsúdených
z celej väzenskej populácie.8
Môžeme uzavrieť, že napriek poklesu stavu registrovanej kriminality sa nám v našich
podmienkach nedarí úspešne resocializovať odsúdených po výkone trestu odňatia slobody, ktorý sa
opätovne dopúšťajú trestnej činnosti a „zapĺňajú“ nám ústavy. Domnievame sa, že z daného dôvodu
by sa trestná politika mala okrem iného zamerať práve na problém recidívy a zistiť a riešiť jeho príčiny.
Verím, že malý progres a dobrú prax pri riešení daného problému prinesie aj národný projekt „Šanca
na návrat“ (ďalej aj „národný projekt“) a s ním okrem iného spojené komplexné vybudovanie
výstupných oddielov.

K tomu porovnaj LUBELCOVÁ, G. Kriminalita ako spoločenský fenomén. Bratislava, 2009 Veda, online na:
https://www.sav.sk/journals/uploads/04300905Lubelcová%20-%20recenzia%20-%20OK.pdf a SOĽANÍKOVÁ, S.
Trestná politika po vstupe do Shengenu 2011 (trestná politika ako predmet politického súperenia) COFOLA 2011:
the
Conference
Proceedings,
1.
edition.
Brno:
Masaryk
University,
2011,
online
na:
https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2011/files/normotvorba/Solanikova_Svetlana_5548.pdf.
6
Spracované na základe štatistických údajov o kriminalite zverejnených Policajným prezídiom Ministerva vnútra
Slovenskej republiky.
7
K tomu
porovnaj
https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/medzinarodna-konferencia-v-strasburgu
a
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20171002IPR85130/ep-boj-proti-radikalizacii-si-ziadavyriesenie-problemu-preplnenych-vaznic.
8
K tomu bližšie pozri Štatistické údaje Generálneho riaditeľstva ZVJS, online na: https://www.zvjs.sk/file/b12f29fb62c3-4f39-810f-0669f20bd3e9.pdf
5
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Národný projekt „Šanca na návrat“9
Generálne riaditeľstvo ZVJS ako oprávnený prijímateľ nenávratného finančného príspevku
pristúpilo dňa 1. novembra 2018 na základe vyzvania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje na programové
obdobie 2014-2020 kód vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.1.1/02 k implementácii národného projektu s
názvom „Šanca na návrat“.
Národný projekt je realizovaný generálnym riaditeľstvom ZVJS v partnerstve s Ústredím práce
sociálnych vecí a rodiny a vybranými ústavmi na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.
Miestami realizácie národného projektu sú zastúpené všetky kraje Slovenskej republiky, okrem
Bratislavského kraja, a to vybrané ústavy na výkon väzby a ústavy na výkon trestu odňatia slobody:
Banská Bystrica – Kráľová, Hrnčiarovce nad Parnou, Ilava, Košice, Košice – Šaca, Leopoldov, Nitra
– Chrenová, Prešov, Sučany a Želiezovce. Počet osôb, ktoré majú využiť nové, inovatívne služby
alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia je 3.200 (800 osôb za rok).
V rámci národného projektu sa vytvára a overuje systém podpory odsúdených na plynulý
prechod do občianskeho života a hlavným cieľom projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody
znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. Zámerom je
zníženie rizika opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzenie vzniku možných krízových
situácií v okolí osôb vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody.
Väznené osoby sú rovnako ako iné osobitne zraniteľné a rizikové skupiny (napr. ľudia so
zdravotným postihnutím, migranti a etnické skupiny, bezdomovci, závislí od návykových látok,
izolovaní starší ľudia a deti) vystavení vyššiemu riziku chudoby a sociálnemu vylúčeniu v porovnaní
s majoritnou populáciou. Vynútené sociálne vylúčenie počas výkonu trestu odňatia slobody (najmä
pri dlhodobých trestoch) spôsobuje stratu sociálneho zázemia, stratu pracovnej motivácie a spolu so
subjektívnymi faktormi, nereálnymi očakávaniami a diskrimináciou na trhu práce vytvára prekážku
plnohodnotnému začleneniu sa do spoločnosti po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.
Ohrozenie sociálnym vylúčením je u bývalých väzňov znásobené subjektívnym faktormi:
- nízky stupeň vzdelania - k 31. decembru 2017 bolo vo VTOS 4.113 negramotných osôb, osôb
s neúplným základným vzdelaním a osôb bez stredoškolského vzdelania - 48 % celkovej
väzenskej populácie10,
- absencia pracovných návykov pred nástupom do VTOS - k 31.12.2016 bolo vo VTOS 4.273
osôb bez predchádzajúcich pracovných skúseností – 50,2 % celkovej väzenskej populácie11,
- bezdomovectvo pred nástupom do VTOS - podľa výstupov z informačného systému ZVJS
(Evidencia obvinených a odsúdených) bolo k 20.12 2017 vo VV a VTOS 1.141 bezdomovcov,
t. j. osôb, ktorých trvalý pobyt bol evidovaný na obec (adresu sídla obecného úradu),
- príslušnosť k marginalizovaným skupinám.
Predpokladom úspešného odstraňovania rizikových faktorov sociálneho vylúčenia je kooperácia
aktivít s prepúšťanými osobami realizovanými odlišnými subjektmi, a to:
- vo výkone trestu odňatia slobody (tzv. penitenciárna starostlivosť zabezpečovaná ZVJS),
- bezprostredne po výkone trestu odňatia slobody (tzv. postpenitenciárna starostlivosť
zabezpečovaná sociálnymi kurátormi a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb).
2.2

Výstupný oddiel
Právna úprava výstupného oddielu je zakotvená v § 85 ZoVTOS, ktorú systematicky
začleňujeme do výkonu trestu v špecializovaných oddieloch12. Zákonnú úpravu výstupného oddielu
dopĺňa ustanovenie § 93 PVTOS. V zmysle § 85 77 ods. 1 ZoVTOS je do špecializovaného oddielu
zaradený umiestnený odsúdený, u ktorého je potrebné uplatniť ďalšie metódy a postupy
zaobchádzania na účel prehĺbenia individualizácie výkonu trestu alebo vykonať ochranné liečenie.
Definíciu výstupného oddielu možno vyabstrahovať z ustanovenia § 85 ods. 1 ZoVTOS, podľa
ktorého sa ním rozumie oddiel, do ktorého sa v primeranom čase pred očakávaným skončením
výkonu trestu umiestňuje odsúdený, ktorý bol vo výkone trestu spravidla viac ako tri roky, a tiež
2.3

K tomu bližšie pozri web stránku národného projektu, online na: https://sancananavrat.sk/.
K tomu bližšie pozri Štatistické údaje Generálneho riaditeľstva ZVJS: Štatistická ročenka ZVJS za rok 2017.
11
K tomu bližšie pozri Štatistické údaje Generálneho riaditeľstva ZVJS: Štatistická ročenka ZVJS za rok 2017.
12
Medzi špecializované oddiely v zmysle § 77 ods. 3 ZoVTOS zaraďujeme nástupný oddiel, oddiel doživotných
trestov, oddiel špecializovaného zaobchádzania, oddiel s bezpečnostným režimom, osobitný oddiel, uzavretý
oddiel, oddiel odsúdených so zdravotným postihnutím a výstupný oddiel.
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odsúdený, ktorému treba pomôcť pri vytváraní priaznivých podmienok na samostatný spôsob života.
Charakterové črty predmetnej definície tvoria časové vyjadrenia možností zaradenia odsúdeného do
výstupného oddielu a alternatívne formulovaná podmienka zaradenia odsúdeného do výstupného
oddielu viažuca sa na osobu odsúdeného. Je potrebné uviesť, že zriadenie výstupného oddielu nie je
fakultatívne, ale v zmysle § 85 ods. 1 ZoVTOS ústav zriaďuje výstupný oddiel obligatórne.
Samotný moment, kedy je možné umiestniť odsúdeného do výstupného oddielu je v rámci
zákonnej úpravy vyjadrený pomerne neurčito, a to v primeranom čase pred očakávaným skončením
výkonu trestu. Dané vágne vyjadrenie na jednej strane možno vyvoláva domnienku ohrozenia právnej
istoty a jednotnej aplikácie normy v konkrétnych ústavoch, na strane druhej zohľadňuje individuálne
potreby konkrétneho odsúdeného.13 Výklad časového hľadiska „umiestniteľnosti“ odsúdeného do
výstupného oddielu by mal byť vykonaný s ohľadom na dosiahnuteľnosť účelu výstupného oddielu,
ktorý možno vyčítať z ustanovenia § 85 ods. 2 ZoVTOS, podľa ktorého je program zaobchádzania s
odsúdeným umiestneným do výstupného oddielu zameraný na prípravu a na plynulý prechod do
občianskeho života a samostatný spôsob života po výkone trestu, čo je analogické ustanovenie k časti
vyjadrenia účelu trestu zakotvenom v § 1a ZoVTOS, podľa ktorého je potrebné vytvárať podmienky
umožňujúce podporovať a rozvíjať pozitívne osobnostné rezervy odsúdených pre ich resocializáciu,
aby viedli riadny život. Moment umiestnenia odsúdeného do výstupného oddielu sčasti upravuje aj §
93 ods. 1 PVTOS, podľa ktorého sa do výstupného oddielu umiestni odsúdený najmenej dva mesiace
pred prepustením z výkonu trestu. Ustanovenie dolnej hranice umiestnenia odsúdeného do
výstupného oddielu je determinované najmä s ohľadom na uplatnenie osobitných prostriedkov
zaobchádzania, ktorých realizácia by v kratšej ako dvojmesačnej dobe nebola efektívna. V praxi tak
pri jednotlivých odsúdených s rozličnými potrebami a problémami bude potrebné prihliadať v akom
momente budú umiestnení do výstupného oddielu, pričom bude potrebné prihliadať najmä na to, aby
pobyt vo výstupnom oddiele prispel k plynulému prechodu do „mimoväzenského“ života
a k potlačeniu potenciálnej recidívy.
Z uvádzanej definície výstupného oddielu možno rozlíšiť dve alternatívne podmienky
umiestnenia odsúdeného do výstupného oddielu.
Prvá podmienka, ktorá má objektívny charakter, je založená na dĺžke vykonaného trestu
odňatia slobody, pričom je stanovená trojročná hranica, po ktorej sa v dôsledku prizonizácie
prezumuje sťažený návrat do občianskeho života, resp. vyššia miera zrecidivovania prepusteného
odsúdeného. De facto každý odsúdený, ktorý je vo výkone trestu viac ako tri roky, by mal byť v zmysle
predmetného ustanovenia umiestnený do výstupného oddielu, bez ohľadu na zistenie miery
prizonizácie, rizikové faktory, či iné relevantné subjektívne hľadiská.
Druhá podmienka umiestnenia odsúdeného do výstupného oddielu zohľadňuje už spomínané
subjektívne kritériá, ktoré zákonodarca bližšie nešpecifikuje, ani len demonštratívnym vymenovaním,
len ich vymedzil charakteristikou osoby odsúdeného, „ktorému treba pomôcť pri vytváraní priaznivých
podmienok na samostatný spôsob života“. Pri danej subjektívnej podmienke opätovne vyvstáva
potreba nastavenia triediaceho mechanizmu, ktorý identifikuje rizikové faktory a potreby odsúdeného
vo vzťahu k úspešnému zaradeniu do spoločenského života po prepustení z výkonu trestu odňatia
slobody.
Umiestnenie odsúdeného do výstupného oddielu nepodlieha len vyššie uvedeným
podmienkam, ale ZoVTOS rovnako negatívne vymedzuje skupiny odsúdených, ktorí sa spravidla do
výstupného oddielu neumiestnia. V zmysle § 85 ods. 4 ZoVTOS pôjde o dve skupiny odsúdených,
ktorí sa do výstupného oddielu spravidla neumiestnia.
Prvú skupinu, u ktorej je zákonne vylúčené umiestnenie do výstupného oddielu predstavujú
odsúdení vykonávajúci trest v otvorenom oddelení. Otvorené oddelenie je ďalšie z druhov
špecializovaných oddielov a je upravené v § 76 ZoVTOS. Zdôvodnenie „neumiestniteľnosti“
odsúdeného z otvoreného oddelenia do výstupného oddielu možno vidieť najmä v skutočnosti, že
v otvorenom oddelení a rovnako aj vo výstupnom oddiele sú podobne zmiernené obmedzenia
odsúdených (napr. pri opustení ústavu, prijímaní návštev, telefonovaní a inom) a išlo by tak
o kumuláciu opatrení, ktorých cieľom je plynulý prechod do občianskeho života.
Pri druhej skupine odsúdených, ktorí spravidla nebudú umiestnení do výstupného oddielu, ide
o odsúdených zaradených na pracovisko vnútornej prevádzky ústavu (zabezpečujúcich prevádzkový
V rámci riešenia národného projektu tak vyvstala aj potreba kreovania triediaceho mechanizmu odsúdených na
účely umiestňovania do výstupného oddielu.
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režim ústavu). Na rozdiel od odsúdených v otvorenom oddelení, u ktorých je umiestnenie do
výstupného oddielu ex lege vylúčené, pri odsúdených zaradených na pracovisko vnútornej prevádzky
ústavu zákonodarca umožnil výnimočné zváženie umiestnenia takéhoto odsúdeného do výstupného
oddielu, a to formuláciou normy u odsúdeného zaradeného na pracovisko vnútornej prevádzky ústavu
sa predchádzajúca veta (týkajúca sa „neumiestniteľnosti“ odsúdeného vykonávajúceho trest v
otvorenom oddelení) použije primerane. V danom prípade bude na individuálnom posúdení, či
prevažuje záujem na zabezpečení vnútornej prevádzky ústavu vo vzťahu k rizikám ohrozenia
prechodu do občianskeho života a samostatného spôsobu života po výkone trestu konkrétneho
odsúdeného.
Ako už bolo vyššie v texte uvedené, hlavným cieľom výstupného oddielu je v zmysle § 85 ods.
2 ZoVTOS príprava na plynulý prechod do občianskeho života a samostatný spôsob života po výkone
trestu, čo explicitne dopĺňa aj znenie § 93 ods. 1 PVTOS, podľa ktorej cieľom je pripraviť odsúdeného
na podmienky po prepustení z výkonu trestu.
Za účelom zabezpečenia daného cieľa je modifikovaný program zaobchádzania s odsúdeným
umiestneným do výstupného oddielu, a to tak aby sa odsúdenému umožnili získať potrebné
informácie a praktické zručnosti uľahčujúce návrat do života po prepustení z výkonu trestu.
Prostriedky aplikované pri zaobchádzaní s odsúdeným vo výstupnom oddiele sú rámcovo zakotvené
v ustanovení § 93 ods. 3 PVTOS, podľa ktorého sa u odsúdeného umiestneného do výstupného
oddielu dôraz kladie na:
a) poradenstvo, nácvik sociálnych zručností,
b) pracovné uplatnenie,
c) zintenzívnenie kontaktu s pôvodným sociálnym prostredím, ak pozitívne vplývalo na
odsúdeného,
d) aktivity, do ktorých je odsúdený zapájaný, sa predovšetkým zameriavajú na poskytovanie
potrebných praktických informácií o spoločenskom živote, najmä
•
v sociálnej a právnej oblasti,
•
o možnostiach ďalšieho vzdelávania,
•
o možnostiach zamestnať sa a
•
o základoch finančnej gramotnosti,
e) uplatňovanie aktivít zameraných na záťažové situácie v súvislosti s prepustením z výkonu
trestu.14
Okrem vyššie uvedených aktivít sa u odsúdeného vo výstupnom oddiele môžu aplikovať
vybrané inštitúty, ktoré majú charakter zmierňujúcich obmedzení v porovnaní so štandardným
výkonom trestu. V zmysle § 93 ods. 2 vyhlášky MS SR 368/2008 a § 85 ods. 3 ZoVTOS sa
odsúdenému môže povoliť, aby
a) telefonoval bez obmedzenia v čase a spôsobom určeným riaditeľom ústavu,
b) prijímal návštevy blízkych osôb priamym kontaktom,
c) využil inštitút opustenia ústavu na účely zabezpečenia plynulého prechodu do
občianskeho života v trvaní do päť dní, a to aj opakovane; ak ide o odsúdeného v
maximálnom stupni stráženia, iba so sprievodom príslušníka zboru, aby
• navštívil blízke osoby mimo ústavu na čas najviac 24 hodín, pričom odsúdený sa
môže mimo ústavu pohybovať iba v určenom mieste uvedenom v povolení na
opustenie ústavu; to neplatí, ak ide o odsúdeného v maximálnom stupni stráženia,
•
opustil ústav,
•
navštívil kultúrne, osvetové a športové aktivity mimo ústavu za účasti pedagóga.
Na zabezpečenie riadneho chodu výstupného oddielu v kontexte napĺňania jeho cieľa už
v rámci penitenciárneho zaobchádzania by mal ústav v zmysle § 85 ods. 1 ZoVTOS úzko
spolupracovať so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, právnickými osobami, fyzickými
osobami, záujmovými združeniami občanov, cirkvami, náboženskými spoločnosťami, nadáciami a
charitatívnymi organizáciami.
Vyššie uvádzaný právny rámec výstupného oddielu mal pred národným projektom svoje
premietnutie v realite bez existencie samostatne vybudovaných oddielov a s aktivitami
zodpovedajúcimi formálnej právnej úprave. V rámci národného projektu sa vytvára a vo výstupných
Predmetné rámcovo určené aktivity sa premietajú v rámci riešenia národného projektu do konkrétnych
intervencií, resocializačných a výchovných vzdelávacích programov.
14
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oddieloch partnerských ústavoch pilotne overuje inovatívny systém komplexnej podpory odsúdených
na plynulý prechod do občianskeho života. Národný projekt prepája oddelené politiky penitenciárnej
a postpenitenciárnej starostlivosti (poskytovanie postpenitenciárnej starostlivosti sa začne už počas
výkone trestu odňatia slobody), čím prispieva k zníženiu rizika opakovaného páchania trestnej
činnosti a obmedzí vznik možných krízových situácií v bezprostrednom okolí osôb vracajúcich sa
z výkonu trestu odňatia slobody. Vyhodnotené výsledky národného projektu budú zapracované do
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov prijímateľa a partnerov.
Ďalším cieľom národného projektu je vytvorenie integrovaného systému k odsúdenému a ich
blízkemu okoliu, vytvorenie štandardizovaných individuálnych prístupov, príprava na podmienky po
prepustení, ako aj zavedenie štandardizovaných resocializačných a výchovných programov, práca
s odsúdenými s viacnásobným znevýhodnením.
Jedným z cieľov identifikovaných v národnom projekte je príprava minimálne šiestich
resocializačných a výchovno-vzdelávacích programov, primárne realizovaných vo výstupných
oddieloch v čase pred prepustením odsúdeného. Národný projekt v zmysle cieľov prináša aj šancu
na systematické hodnotenie efektivity programov prostredníctvom rôznych indikátorov, ktoré majú byť
jasne prepojené na vyššie uvedené ciele projektu. Konkrétne indikátory sa môžu líšiť, ale aj prekrývať
v závislosti od cieľov programu. Z metodologického hľadiska je takúto vedecky podloženú evaluáciu
možné urobiť viacerými spôsobmi, za zlatý štandard je ale považovaný postup nazvaný
randomizovaná kontrolovaná štúdia (z angl. randomised controled trial), ktorá predpokladá nielen
dôsledné meranie východiskových parametrov a ich zmeny po intervencii, resp. v katamnestickom
sledovaní, ale aj dôsledné „znáhodňovanie“ zaraďovania participantov do intervenčnej vs. kontrolnej
skupiny (resp. inej intervencie), čo zlepší dôkaznú hodnotu o efektivite intervencie, keďže z mnohých
dôvodov dochádza v čase aj bez intervencie k spontánnym, či inak ovplyvneným zmenám
v sledovaných parametroch.
ZÁVER
Proces resocializácie odsúdeného prepusteného z výkonu trestu odňatia slobody má viaceré
vyššie pomenované úskalia, pričom národný projekt si kladie za cieľ dané úskalia zistiť a eliminovať.
Podstatným determinantom úspechu resocializácie však je stanovenie si cieľa trestnej politiky, pričom
jednou z priorít by mal byť boj s recidívou.
Medzi príklady podporných argumentov pre recidívu trestnej činnosti ako prioritu trestnej
politiky možno uviesť nasledovné:
1. príklady zo zahraničných trestných politík:
- 30 % recidivistov bolo zodpovedných za 60 % kriminality v Japonsku v rokoch 1948 až
2006,15
- 10 % recidivistov bolo v Anglicku zodpovedných za 50 % kriminality v roku 2001,
- štatistické údaje z roku 2008 uvádzajú, že v Nemecku bola v tomto období väzenská
populácia 73.000 osôb a takmer 225.000 osôb bolo pod špecializovaným dohľadom v rámci systému
trestnej justície. Podobne v Anglicku a Walese bola väzenská populácia 83.500 a pod dohľadom bolo
241.500 osôb.16
2. argumentácia v kontexte Slovenskej republiky:
- podľa dostupných dát za roky 2006 – 2014 oscilovali celkové škody spôsobené kriminalitou
od najnižšej úrovne 454,2 mil. € v roku 2008 až po najvyššiu 734,9 mil. € v roku 2010 (ŠÚ SR, 2017).
Napriek polemike k metodike výpočtu - pri stanovení hodnoty podielu celkových škôd spôsobených
kriminalitou k počtu obyvateľov napr. za rok 2010 je výslednou hodnotou suma 135,21 € (vyčíslenie
celkovej škody spôsobenej kriminalitou na 1 obyvateľa za rok 2010),17
3

15

SOMEDA, K. An international comparative overview on the rehabilitation of offenders and effective measures
for the prevention of recidivism. Legal medicine (Tokyo, Japan). 11 Suppl 1. S82-5.
10.1016/j.legalmed.2009.01.064.
16
MCNEILL, F., BEYENS, K. Offender Supervision in Europe, Palgrave Macmillan UK, 2013, eBook. ISBN 9781-137-37919-1.
17
GRIGER, J., LULEI, M., ĽORKO, J. Aktuálne hodnotenie rizika sociálneho zlyhania väznených osôb v
podmienkach Slovenskej republiky. In ŠČERBA, F. Kriminologické dny 2018. Sborník z VI. ročníku mezinárodní
konference Kriminologické dny pořádaný ve dnech 18.–19. 1. 2018 Českou kriminologickou společností ve
spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Iuridicum Olomoucense,
o.p.s., 2018. 508 s. ISBN 978-80-88266-15-0.
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- podľa údajov o odsúdených k 31.12. 2015, bol podiel odsúdených, ktorí boli vo väzenských
zariadeniach v SR opakovane (čiže nie prvýkrát), až 66,90 %,
- údaje k 06/2018 (Generálne riaditeľstvo ZVJS, 2020): celkový počet odsúdených 8.295 osôb,
pričom 5.704 je hodnota počtu osôb opakovane vo výkone trestu odňatia slobody. 18
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PODMIENEČNÉ PREPUSTENIE Z VÝKONU TRESTU ODŇATIA
SLOBODY
Jozef Griger
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Abstract: Conditional release is one of the traditional institutes of criminal law and the progressive
imprisonment. The aim of this paper is to point out the advantages and disadvantages of conditional
release models in the context of current legislation in the Slovak Republic.
Abstrakt: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody je jedným z tradičných inštitútov
trestného práva a progresívneho výkonu trestu odňatia slobody. Cieľom predkladaného príspevku je
poukázať na výhody a nevýhody jednotlivých modelov podmienečného prepustenia v kontexte
aktuálnej právnej úpravy v Slovenskej republike.
Key words: conditional release; imprisonment, prison.
Kľúčové slová: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody; trest odňatia slobody,
väzenie.
ÚVOD
Súčasný stav väzenstva poskytuje reálny obraz napĺňania cieľov rekodifikácie trestného práva
a primárnych cieľov sankčnej politiky. Ambíciou zákonodarcu bolo filozofiu ukladania trestných
sankcií, najmä v prípade menej závažných trestných činov, postaviť na chápaní trestu odňatia slobody
ako ultima ratio, pričom dôraz mal byť kladený na individuálny prístup pri riešení trestných vecí na
základe širokej možnosti využitia alternatívnych sankcií a odklonov tak, aby sa v najširšej miere
zaistila pozitívna motivácia páchateľa.1 Za týmto účelom sa rozšírila paleta trestov o trest domáceho
väzenia, trest povinnej práce, resp. podmienečný odklad výkonu trestu s probačným dohľadom.
Predkladaný príspevok nadväzuje na niektoré zistenia výskumného projektu VEGA
„Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja sankčného mechanizmu po 10 rokoch účinnosti
trestných kódexov v SR“, ktorý realizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v spolupráci
s Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže. V príspevku s názvom „Môže za
preplnenosť väzníc len rozhodovacia činnosť súdov?“ sme s Dr. Ľorkom konštatovali, že počet
odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody neklesá i napriek tomu, že dlhodobo klesá registrovaná
kriminalita a klesá aj počet uložených nepodmienečných trestov. Dokonca, práve naopak a v priamom
rozpore s ambíciou zákonodarcu znížiť počet krátkodobých trestov odňatia slobody, stúpa počet
krátkodobých nepodmienečných trestov odňatia slobody. Analýzou prípadov odsúdených
vykonávajúcich nepodmienečný trest odňatia slobody do jedného roka (začiatkom roka 2018 to bolo
približne 15 % z celkového počtu odsúdených) sme vyvrátili laicky ponúkanú hypotézu o „zlej“
rozhodovacej praxi súdov. Zistili sme, že z 1304 odsúdených vykonávajúcich trest odňatia slobody do
jedného roka neboli pred nástupom výkonu trestu vôbec súdne trestaní 28 odsúdení (tzv. čistí
prvotrestaní) a teda že súdy u prvotrestaných odsúdených prioritne ukladajú podmienečný trest
odňatia slobody alebo iný alternatívny trest.2 Keďže výsledok uvedeného skúmania nás posunul len
1

Bližšie v dôvodovej správe k návrhu Trestného zákona z roku 2005 (dostupné online:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=189687).
2 Bližšie GRIGER, J., ĽORKO, J. 2018. Môže za preplnenosť väzníc len rozhodovacia činnosť súdov.
In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
1
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o vylúčenie jednej hypotézy, bolo prirodzené neuspokojiť sa s uvedeným a identifikovať iné dôvody
rastúceho počtu väznených osôb.
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Graf 1: Vývoj indexu väzenskej populácie v SR (1990 – 2020)
Zásadný rast indexu väzenskej populácie (počet väznených osôb na 100 tis. obyvateľov) je
spôsobený kategóriou odsúdených osôb vykonávajúcich nepodmienečný trest odňatia slobody. Kým
napríklad v roku 2005 bolo 174 väznených osôb na 100 tis. obyvateľov tvorených zo 67 % odsúdenými
osobami, tak aktuálne je 195 väznených osôb na 100 tis. obyvateľov tvorených odsúdenými osobami
až skoro z 85 %.
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Graf 2: Vývoj štruktúry indexu väzenskej populácie v SR (1990 – 2020)
Nárast indexu väzenskej populácie na Slovensku neodzrkadľuje vývoju kriminality. Kým
v roku 2009 bolo podľa štatistiky kriminality v Slovenskej republike zaregistrovaných celkovo 104 905
trestných činov (objasnených bolo 49 453 trestných činov), tak v roku 2019 bolo zaregistrovaných už
iba 58 829 trestných činov (objasnených bolo 36 445 trestných činov). Takéto výrazné, od roku 2009
skoro 50 % zníženie počtu prípadov registrovaných trestných činov sprevádzané vyššou

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2018., ISBN 978-80-7160-484-6, s. 416 - 423.
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percentuálnou mierou ich objasnenosti3, sa prejavuje iba v nižšom počte nástupov odsúdených do
výkonu trestu odňatia slobody.
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Graf 3: Vývoj počtu nástupov odsúdených do výkonu trestu odňatia slobody v SR (1991 – 2019)
Skutočnosť, že rastúci počet väznených osôb nie je spôsobený zvýšeným počtom nástupov
do výkonu trestu odňatia slobody, vedie pri hľadaní dôvodov rastúcej väzenskej populácie k formulácii
dvoch hypotéz:
1. rastúci počet odsúdených je spôsobený dĺžkou nariadených trestov;
2. rastúci počet odsúdených súvisí s nižším počtom podmienečne prepustených odsúdených.
V predloženom príspevku sa budem detailne venovať druhej hypotéze, v ktorej nadviažem na
prácu Dr. Heleny Liškovej z roku 1988 o podmienečnom prepustení odsúdených z výkonu trestu
odňatia slobody.4
PODSTATA A POSTAVENIA PODMIENEČNÉHO PREPUSTENIA V SYSTÉME
TRESTNÝCH SANKCIÍ
Snahou moderného väzenstva nie je odsúdeného izolovať od života, ale životu na slobode sa
čo najviac priblížiť. Táto snaha má však svoje limity dané prostredím väznice, v ktorom na
odsúdeného pôsobí nielen odborný väzenský personál, ale súčasne na odsúdeného pôsobia
negatívne účinky izolácie a ostatní odsúdení. Správne načasovanie opustenia väznice, doplnené
dohľadom a sprevádzaním odsúdeného počas skúšobnej doby, tak napomáha skutočnému cieľu
výkonu trestu odňatia slobody viac, ako snaha o dlhšiu nápravu odsúdeného vo väznici. Náprava
odsúdeného a ochrana spoločnosti sa totiž neprejaví v „umelom“ väzenskom prostredí, ale až na
slobode.5
Podmienečné prepustenie neznamená ukončenie trestu (ide len o ukončenie výkonu
nepodmienečného trestu odňatia slobody), ale „pokračování působení na pachatele v jiných
podmínkách (na svobodě) a jinými prostředky než vlastním výkonem nepodmíněného trestu odnětí
svobody (probačním dohledem, přiměřenými omezeními a přiměřenými povinnostmi, dalšími
opatřeními)“.6 Kanadská komisia pre podmienečné prepustenie (Parole Board of Canada) zdôrazňuje,
2

Zdroj: Štatistika kriminality v Slovenskej republike (dostupné online: https://www.minv.sk/?statistikakriminality-v-slovenskej-republike-xml).
4 LIŠKOVÁ, H.: Podmienečné prepustenie odsúdených z výkonu trestu odňatia slobody. In:
Penologické zošity 7, Bratislava Tlačiareň ZNV SSR Leopoldov, 1988
5 GRIGER, J.: Perspektívy podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody v zrkadle
existujúcich možností podpory odsúdených na plynulý prechod do občianskeho života. In: Romža,
S (ed.). Zborník vedeckých príspevkov z Interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie „III.
KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA - Kriminologické a organizačno - technické aspekty
privatizácie trestného práva, 06. – 07. 11. 2019, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Právnická fakulta. s. 273 - 284.
6 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní zákoník: komentář. I, § 1-139. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1078.
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že predstava o slobode podmienečne prepustených je mýtus, pretože podmienečne prepustení
musia počas stanovenej doby plniť povinnosti uložené pri podmienečnom prepustení (napr. zdržať sa
požívania alkoholu, vyhnúť sa kontaktu s určenými osobami, zúčastniť sa určených programov),
musia navštevovať probačného úradníka a v prípade porušenie niektorej z uložených povinností im
môže byť nariadený návrat do väzenia.7 Tento názor vychádza aj z historického pozadia inštitútu
podmienečného prepustenia (označovaného pôvodne pojmom ticket of live), ktorý sa začal využívať
najskôr v austrálskych „trestných kolóniách“ (model podobný systému podmienečného prepustenia
navrhol v roku 1839 britský reformátor Alexander Maconochie) a pod vplyvom anglických
a amerických penológov a väzenských reformátorov (John Howard, Jeremy Bentham, Zebulon Reed
Brockway) sa za krátku dobu stal plnohodnotnou súčasťou zavádzaného progresívneho systému
výkonu trestu.
Pre účely predkladaného príspevku môžeme podmienečné prepustenie z výkonu trestu
odňatia slobody vymedziť ako predčasné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu
realizovaného pod dohľadom väzenských pracovníkov do výkonu podmienečného trestu
odňatia slobody pozostávajúceho z plnenia jasne stanoveného a individualizovaného plánu
resocializácie v civilnom prostredí.
Hmotnoprávne podmienky a proces rozhodnutia o podmienečnom prepustení sú ovplyvnené
aplikovaným systémom (modelom) podmienečného prepustenia:
1. Diskrečný alebo arbitrárny systém (model) podmienečného prepustenia (conditional
release, discretionary release) je založený na individuálnom rozhodnutí oprávneného orgánu
posudzujúceho naplnenie formálnych a materiálnych podmienok potrebných na
podmienečné prepustenie. Výhodou tohto systému (aplikovaného aj v podmienkach SR –
detailnejšie rozobrané v ďalšom texte) je motivácia odsúdených k zmene správania a
plneniu povinností. Nevýhodou je najmä
−
absencia explicitne stanovených materiálnych podmienok (používanie všeobecných
formulácií ako preukázanie polepšenia, vedenie riadneho života po prepustení a pod.);
−
rozdiely v rozhodovaní viacerých oprávnených subjektov a s tým súvisiaci problém
právnej istoty);
−
posudzovanie pravdepodobnosti recidívy trestných činov;
−
faktická nerealizovateľnosť podmienečného prepustenia pri menej nebezpečných
odsúdených vykonávajúcich krátke tresty odňatia slobody;
−
súhlas odsúdeného s podmienečným prepustením.
2. Systém (model) automatického podmienečného prepustenia – mandátny systém
(mandatory release, statutory release) je založený na pevnom termíne prechodu
odsúdeného do civilného prostredia (oprávnený orgán rozhoduje výlučne o podmienkach,
ktoré musí podmienečne prepustený plniť v civilnom prostredí), ktorý sa môže posunúť
napríklad v závislosti od dĺžky výkonu niektorých disciplinárnych trestov počas uväznenia –
výhodou tohto systému sú rovnaké a zrozumiteľné podmienky na podmienečné prepustenie
pre všetkých odsúdených, ktorých aplikácia pomáha predchádzať „svojvoľným“
rozhodnutiam oprávneného orgánu. Na druhej strane znalosť dátumu podmienečného
prepustenia znižuje motiváciu väzňov zapájať sa do plnenia programu zaobchádzania, resp.
absencia súhlasu odsúdeného môže viesť k riziku „úmyselného“ sabotovania určených
podmienok podmienečného prepustenia.
3. Zmiešaný systém (model) podmienečného prepustenia (mixed release) je založený na
kombinácii mandátneho systému pri krátkych trestoch a diskrečného systému pri ostatných
trestoch.8

Bližšie https://www.canada.ca/en/parole-board/corporate/publications-and-forms/parole-decisionmaking-myths-and-realities.html
8 TOURNIER, P. V.: Systems of Conditional Release (Parole) in the Member States of the Council of
Europe.
In: Champ
pénal/Penal
field
Vol.
I/2004
(dostupné
online:
http://journals.openedition.org/champpenal/378 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.378).
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Graf 4: Mapa aplikovaného systému podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia
slobody v krajinách Európskej únie (údaje z roku 2011)9
Uvedené systémy môžu byť v jednotlivých krajinách doplnené o rôzne typy podmienečných
prepustení, ktoré sa líšia podmienkami uloženia, orgánom oprávneným k ich udeleniu a systémom
dohľadu – od dočasného opustenia ústavu z rodinných dôvodov alebo komunitných dôvodov
(temporary absence), cez denné podmienečné prepustenie, počas ktorého sa odsúdený vráti do
väznice len v noci (day parole) až po plné podmienečné prepustenie (full parole) monitorované
určeným úradníkom, komunitou, mimovládnou organizáciou alebo elektronickým monitorovacím
systémom.
Veľký význam z pohľadu legislatívneho ukotvenia inštitútu podmienečného prepustenia
v rámci Európy má Odporúčanie Rec(2003)22 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom
týkajúce sa podmienečného prepustenia. Hoci toto odporúčanie nemá záväzný charakter, dôležitá je
skutočnosť, že Európsky súd pre ľudské práva sa vo svojich rozhodnutiach (Dickson v. United
Kingdom, Kafkaris v. Cyprus) týkajúcich sa podmienečného prepustenia na neho odvolával. 10 Toto
odporúčania podnecuje všetky členské štáty Rady Európy, aby v rámci svojho právneho poriadku
zaviedli inštitút podmienečného prepustenia a pri jeho aplikácii vychádzali z princípov uvedených
v tomto odporúčaní - napríklad:
− podmienečné prepustenie má byť dostupné pri akejkoľvek výmere trestu (keď je trest odňatia
slobody tak krátky, že by podmienečné prepustenie nebolo možné, treba hľadať iné spôsoby
jeho naplnenia – pravidlo 4.b));
− pri arbitrárnom systéme podmienečného prepustenia (v odporúčaní označený ako
dobrovoľný systém podmienečného prepustenia) by mali byť kritéria, ktoré má odsúdený
naplniť, stanovené jednoznačne a realisticky – pravidlo 18;
− neexistencia stáleho bývania by nemala byť dôvodom pre odmietnutie alebo odklad
podmienečného prepustenia – pravidlo 19;
− pri mandátnom systéme podmienečného prepustenia (v odporúčaní označený ako povinný
systém podmienečného prepustenia) by mala byť zákonom určená doba trvania výkonu
trestu a okolnosti, pri naplnení ktorých by k podmienečnému prepusteniu nedošlo – pravidlá
22 a 23;
− pre spoľahlivé rozhodovanie o podmienečnom prepustení by sa mali podporovať nástroje na
hodnotenie rizík a potrieb odsúdených (pravidlo 37) a zhromažďovať štatistické údaje
o fungovaní systému podmienečného prepustenia a jeho účinnosti (pravidlo 43).

9

VERMEULEN, G., KALMTHOUT, A., PATERSON, N., KNAPEN, M., VERBEKE, P., BONDT, W.:
Material detention conditions, execution of custodial sentences and prisoner transfer in the EU
Member States. Maklu-Publishers 2011 (dostupné online:
https://biblio.ugent.be/publication/2058083/file/6768354.pdf)
10 AMBROŽ, M., ŠUGMAN, K.S.: Conditional Release (Parole) in Slovenia: Problems and Possible
Solutions. In: The Prison Journal – Volume 91, s. 467-488
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Vývoj hmotnoprávnej úpravy podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia
slobody v Slovenskej republike a jeho vplyv na väzenskú populáciu
Dňa 28. októbra 2019 uplynulo 100 rokov od nadobudnutia účinnosti prvej unifikovanej
československej trestnoprávnej normy. Zákon č. 562/1919 Sb. o podmienečnom odsúdení a o
podmienečnom prepustení zaviedol dva inštitúty, ktoré boli v modifikovanej podobe známe
uhorskému právu, ale v českej časti spoločnej republiky išlo o úplnú novinku. Účel inštitútu
podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody odôvodňoval predkladateľ pred
Národným zhromaždením, nasledovne: „Podmínečné propuštění má základ svůj v poznání, že
účel trestu, totiž polepšení odsouzeného, byl dosažen již dříve, než trest se ukončí, a že je tedy
zbytečno dále jej vykonávati, či-li že trest, původně soudem vyslovený, byl stanoven zbytečně
dlouhým trváním. Podmínkou propuštění jest, aby byla naděje, že potrestaný se bude na svobodě
řádně chovati. Tato naděje bude čerpána hlavně z řádného jeho chování v trestu, z jeho povahy,
a z poměrů, které ho čekají na svobodě. Hleděti na tyto poměry je důležito, neboť tím se zabrání,
aby trestanec se nedostal do takových poměrů, v nichž se skrývá nebezpečí, že se zase dopustí
trestných činů.“.11 Od prijatia tejto právnej normy sa na našom území naďalej používa diskrečný model
podmienečného prepustenia. Kým však prvých skoro štyridsať rokov bolo rozhodovanie
o podmienečnom prepustení zverené komisii pre podmienečné prepustenie 12, od roku 1957 je táto
právomoc výlučne v rukách súdu. Zaujímavým bodom, na ktorý nadväzuje aj súčasná aplikácia
osobitného typu podmienečného prepustenia s tzv. nariadenou technickou kontrolou (§ 66 ods. 1
písm. c) Trestného zákona) je skutočnosť, že riaditeľ väznice (v tom čase označovanej ako trestnica)
bol povinný navrhnúť komisii k podmienečnému prepusteniu odsúdeného, u ktorého boli splnené
všetky formálne a materiálne podmienky.
Od roku 1961 bola hmotnoprávna úprava podmienečného prepustenia niekoľkokrát zmenená.
Hoci ani pri rekodifikácii trestného práva v roku 2005 neprišlo z trestnoprávneho hľadiska k zásadným
zmenám13, z nižšie uvedených údajov je preukázateľné, že tieto zmeny podstatným spôsobom
zasiahli do využívania inštitútu podmienečného prepustenia a majú podľa môjho názoru vplyv na
nárast väzenskej populácie na Slovensku.
2.1

Bližšie v dôvodovej správe k návrhu zákona o podmienečnom odsúdení a o podmienečnom
prepustení.
12 Zloženie komisie sa menilo – v roku 1919 komisiu tvorili dvaja sudcovia zo súdu, v ktorého obvodu
sa nachádzala väznica a štátny zástupca; v roku 1950 sa komisia skladala z dvoch sudcov z
povolania vymenovaných ministrom spravodlivosti a z troch sudcov z ľudu.
13 Dôvodová správa k návrhu Trestného zákona z roku 2005: „Návrh prevzal všetky osvedčené
ustanovenia platného Trestného zákona o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia
slobody, avšak dochádza k sprísneniu ohľadom doby, po uplynutí ktorej je možné prepustiť
odsúdeného z výkonu trestu - je možné podmienečne prepustiť z výkonu trestu odňatia slobody po
vykonaní jednej polovice trestu u osoby odsúdenej za prečin, dvoch tretín trestu u osoby odsúdenej
za zločin a troch štvrtín trestu u osoby odsúdenej za obzvlášť závažný zločin.“.
11

623

formálne podmienky
rok
prečin

možnosť
kontroly

Opätov né
podmienečné
prepustenie z
v ýkonu toho
istého trestu

materiálne podmienky

zločin

obzv lášť
záv ažný zločin

preukázanie
polepšenia v o
v ýkone trestu

očakáv anie
riadneho živ ota

1961

1/2 trestu

2/3 trestu

áno

áno

súd

po výkone 1/2
alebo 2/3
zvyšku trestu

1965

1/2 trestu

2/3 trestu

áno

áno

súd

po výkone 1/2
alebo 2/3
zvyšku trestu

2/3 trestu

3/4 trestu

áno

áno

súd / PaMÚ nie je možné

2/3 trestu

3/4 trestu

áno

áno

súd / PaMÚ /
nie je možné
ESMO

3/4 trestu

áno

áno

súd / PaMÚ /
nie je možné
ESMO

1/2 trestu

2006

2016

1/3 trestu +
ďalšie
podmienky*

1/2 trestu

2019

1/3 trestu +
ďalšie
podmienky*

1/2 trestu

1/2 trestu (pri
1.-trestaných)

2/3 trestu

* premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia

Tabuľka 1: Inštitút podmienečného prepustenia v SR s vyznačenými zásadnými zmenami
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Graf 4: Vývoj počtu podmienečne prepustených odsúdených z výkonu trestu odňatia slobody v SR
(1990 – 2019)
Napriek stúpajúcemu počtu odsúdených (oproti roku 2005 je priemerný počet odsúdených vo
výkone trestu odňatia slobody aktuálne vyšší približne o 1/3) dochádza k poklesu počtu podmienečne
prepustených odsúdených. Pre úplnosť informácie je potrebné dodať, že uvedený pokles nie je
spôsobený vyšším počtom zamietnutých žiadostí (návrhov) na podmienečné prepustenie – hodnota
mediánu zamietnutých návrhov je od roku 1990 na úrovni 829 (napr. v roku 2005 bolo zamietnutých
818 žiadostí, v roku 2019 to bolo 876 žiadostí).
Uvedený negatívny trend, ktorý podľa môjho názoru pôsobí ako efekt snehovej gule na rast
väzenskej populácie, je ešte viac viditeľný na klesajúcom zastúpení podmienečného prepustenia na
celkovom počet prepustených odsúdených z výkonu trestu odňatia slobody.
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Graf 5: Vývoj podielu podmienečne prepustených odsúdených na celkovom počte odsúdených
prepustených z výkonu trestu odňatia slobody v SR (1990 – 2020)
Aktuálne hmotnoprávne podmienky podmienečného prepustenia v Slovenskej
republike
Zákonné podmienky pre aplikáciu podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia
slobody sú upravené v § 66 a § 67 Trestného zákona. Podľa uvádzacej vety § 66 ods. 1 Trestného
zákona súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu
plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať,
že v budúcnosti povedie riadny život. Tieto podmienky súvisia s osobnosťou odsúdeného (tzv.
materiálne podmienky). Podmienky súvisiace s plynutím času (dobou výkonu trestu odňatia
slobody) sú naviazané na typovú závažnosť trestného činu, resp. od 1. januára 2019 aj „väzenskú“
minulosť odsúdeného (tzv. formálne podmienky). Ďalšiu skupinu tvoria podmienky súvisiace so
spáchaným trestným činom a so spôsobom výkonu trestu odňatia slobody.
Od 1. januára 2016 tvoria osobitnú skupinu podmienky súvisiace s technickou kontrolou
podmienečne prepusteného odsúdeného. Hoci ich existencia nie je v ustanoveniach § 66 a 67
Trestného zákona explicitne vyjadrená, povinnosť ich posudzovania je daná § 68 ods. 1 Trestného
zákona a uplatnením princípu ultima ratio. Splnenie technických podmienok kontroly by malo byť
súčasťou hodnotiaceho úsudku sudcu, nakoľko čiastočne negatívna prognóza vedenia riadneho
života po prepustení (riziko recidívy) môže byť vyvážená spôsobom kontroly správania odsúdeného
v skúšobnej dobe. Oprávnený subjekt totiž nemôže v ktorejkoľvek oblasti spoločenských vzťahov
hľadieť do budúcnosti len cez potenciálne riziko plynúce z posúdenia minulosti, ale aj cez existujúce
prostriedky jeho eliminácie. Ak je teda potenciálne riziko recidívy (negatívna resocializačná prognóza)
možné aspoň čiastočne znížiť technickou kontrolou, ku ktorej môže sudca nariadiť ďalšie primerané
obmedzenia a povinnosti, mal by sa s ich možným použitím sudca vysporiadať. Inak povedané, ak by
existovalo vyššie riziko recidívy, ktoré by sudcu viedlo k presvedčeniu, že odsúdený ešte predstavuje
„nebezpečenstvo“ pre spoločnosť, tak by mal sudca zvážiť, či ochranu spoločnosti pred týmto
„nebezpečenstvom“ nie je možné zaistiť inou formou kontroly. Princíp ultima ratio totiž nekončí
uložením trestu, ale má svoje opodstatnenie aj vo vykonávacom konaní.4
Existujúca zákonná úprava materiálnych podmienok podmienečného prepustenia požaduje
v prípade každého odsúdeného, ktorý žiada o podmienečné prepustenie alebo je na podmienečné
prepustenie navrhnutý, kumulatívne naplnenie dvoch vzájomne sa prelínajúcich skutočností14:
2.2

14

Rozsah aplikovateľnosti podmienečného prepustenia je v súčasnosti otvorený pre všetky kategórie
odsúdených (napr. právna úprava z roku 1919 neumožňovala podmienečné prepustenie
odsúdených vykonávajúcich tresty odňatia slobody kratšie ako jeden rok; právna úprava v rokoch
2003 – 2019 neumožňovala podmienečné prepustenie pre odsúdených vykonávajúcich doživotné
tresty v osobitných prípadoch). Nález ÚS ČR z 28. novembra 2018 (sp. zn. II.ÚS 482/18): „je sice
pravděpodobné, že určité skupiny odsouzených budou podmíněně propouštěny výrazně méně
často než jiné, nelze však žádnému odsouzenému (ani u chronických recidivistů či pachatelů velmi
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preukázanie polepšenia sa odsúdeného správaním vo výkone trestu odňatia slobody
(odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal
polepšenie) a
− prognóza vedenia riadneho života po prepustení (môže sa od neho očakávať, že v
budúcnosti povedie riadny život).
Uvedené právne pojmy a formulácie sú natoľko neurčité, že spôsobujú aplikačné
nejasnosti a narúšajú princípy právnej istoty a predvídateľnosť práva.15 V predkladanom
príspevku sa im venujem ako ďalším argumentom pre začatie odbornej diskusie o možnostiach zmeny
existujúceho modelu podmienečného prepustenia na Slovensku.
2.2.1 Preukázanie polepšenia vo výkone trestu odňatia slobody
O podmienečnom prepustení síce rozhoduje súd, ale dôkazom, o ktorý sa opiera hodnotenie
polepšenia vo výkone trestu je najmä hodnotenie odsúdeného spracované ústavom na výkon trestu
odňatia slobody (ďalej len „ústav“). V snahe vymedziť minimálne oblasti, ktoré by mali byť súčasťou
hodnotenia ústavu, sa v ustanovení § 64 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 368/2008 Z. z.,
ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov uvádza, že
hodnotenie ústavu obsahuje okrem osobných údajov aj údaje uvedené v rozsudku súdu a údaje
preukazujúce stav plnenia podmienok na podmienečné prepustenie, najmä hodnotenie správania
odsúdeného vo výkone väzby a výkone trestu, aktivitu odsúdeného a plnenie programu
zaobchádzania a resocializačnú prognózu podľa hodnotenia rizika sociálneho zlyhania. Avšak napriek
snahe o objasnenie neurčitých materiálnych podmienok, ponecháva právna úprava rovnako
všeobecnými formuláciami na riaditeľa ústavu a následne na sudcu identifikovanie konkrétnych
prejavov správania odsúdených, z ktorých možno vyvodiť závery o polepšení sa odsúdeného. Ako
interpretačnú pomôcku je preto vhodné využívať ustálenú judikatúru vyšších súdnych
inštancií (nálezy ústavného súdy, stanoviská najvyššieho súdu a pod.), ktoré pri svojej
činnosti pozitívnym ale aj negatívnym spôsobom vymedzili, čo v súlade s ústavnými princípmi
možno považovať za hodnotené prejavy správania a ktoré prejavy správania sa pri
podmienečnom prepustení nehodnotia.
Veľmi precízne sa otázke materiálnych podmienok podmienečného prepustenia venoval
Ústavný súd Českej republiky napríklad v náleze z 28. novembra 2018 (sp. zn. II.ÚS 482/18), v náleze
z 18. júna 2019 (sp. zn. II.ÚS 810/18), či v náleze z 12. februára 2019 (sp. zn. III.ÚS 2204/17).16 Pri
hodnotení správania sa odsúdeného stanovil mantinely pre nasledovné oblasti:
− disciplinárne odmeny a tresty – „ne každý aspekt chování či plněná nebo neplněná
povinnost odsouzeného značí jeho polepšení či nepolepšení a může být relevantní při
posouzení této podmínky. Tak například nedodržování striktního vězeňského režimu – ku
příkladu nedbalým stlaním postele - může být považováno za neplnění si svých povinností,
avšak nutně neznamená, že se odsouzený nepolepšil. Chování a plnění povinností
odsouzeného je tak třeba posuzovat právě ve světle možného polepšení. Polepšení může
příkladmo nasvědčovat, pokud se odsouzený účastní programů určených k předcházení
závažné kriminality) upřít možnost prokázat polepšení a prognózu řádného života, a tedy možnost
být podmíněně propuštěn za splnění zákonných podmínek.“. Rovnako ako recidivisti nie sú z pri
súčasnej zákonnej formulácii z podmienečného prepustenia vylúčení ani cudzinci (bližšie nález ÚS
ČR z 18. júna 2019, sp. zn. II. ÚS 810/18.
15Ústavný súd ČR vo svojom náleze z 28. novembra 2018 (sp. zn. II.ÚS 482/18) k obdobnej právnej
úprave v Českej republike konštatoval že „vyjasnění právní úpravy a kritérií pro podmíněné
propuštění odsouzených by bylo prospěšné i pro samotné soudy rozhodující v těchto věcech; neboť
je vždy obtížné rozhodovat, jakož i kvalitně a ústavně konformně odůvodňovat svá rozhodnutí, neníli zcela zřejmé, na základě jakých okolností rozhodnutí činit a co při nich posuzovat ... Tato
nejednoznačnost pak vede k neopodstatněným rozdílům mezi soudy i soudci při rozhodování o
podmíněném propuštění, které jsou zjevné na první pohled“.
16 Pre objektívnosť je však potrebné dodať, že rozsiahla činnosť Ústavného súdu ČR v tejto oblasti je
aj predmetom kritických komentárov, ktoré poukazujú na ústavne nedostatočnú argumentáciu, resp.
v niektorých prípadoch za nadužívanie medzinárodne nazáväzných odporúčaní (bližšie KILIAN, P.,
NOVÁK, J.: Analýza vybraných nedostatků judikatury Ústavního soudu při aplikaci institutu
podmíněného propuštění. In: Trestněprávní revue 1/2020, s. 20
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−

−

trestné činnosti, rozezná a reflektuje okolnosti, které v minulosti přispěly k tomu, že páchal
trestnou činnost, pracuje, přestože před nástupem nebyl dlouhodobě zaměstnán, zlepšuje
své znalosti a schopnosti s cílem uplatnit se ve společnosti, získává náhled na svoji trestní
minulost a upřímně lituje svého jednání nebo pokud ve výkonu trestu výrazně neporušuje
své povinnosti (například opakovaným užíváním omamných látek). Obecně ovšem není
vhodné vycházet pouze z počtu nasbíraných kázeňských odměn či trestů; takové číslo bez
uvedení, za co byly uloženy, je nevypovídající z hlediska polepšení a nápravy, navíc nelze
pominout ani odlišnou a v čase se proměňující praxi jednotlivých věznic při udělování
kázeňských odměn a trestů. Při zvažování, zda se odsouzený polepšil, je tak třeba
primárně hodnotit, za co mu byly uloženy kázeňské odměny či tresty, nikoli však kolik
mu jich bylo uloženo.“17,
odčinenie škody spôsobenej trestným činom – „nahrazení či odčinění trestným činem
způsobené škody patří medzi cíle moderního trestního práva. Pokud se odsouzený snaží
odčinit škodu způsobenou trestným činem, který spáchal, může to vypovídat i o jeho náhledu
na vlastní minulou společensky škodlivou činnost a značit jeho polepšení či nápravu. Je však
třeba rozlišovat skutečnou snahu o odčinění škody způsobené trestnou činností od úsilí
předstíraného pouze navenek. Mimoto je třeba mít na paměti, že odsouzení vykonávající
trest odnětí svobody mnohdy nemají prostředky potřebné k uhrazení byť minimální části
způsobené škody vedle nákladů trestního řízení; mohou tak být schopni pouze vyjádřit lítost
nad svým jednáním, popřípadě uhradit velmi malou část způsobené škody.“19,
priznanie sa odsúdeného k spáchaniu trestného činu – „doznání odsouzeného k
trestnému činu není nezbytnou podmínkou pro podmíněné propuštění z výkonu trestu
odnětí svobody. Ústavní soud si je samozřejmě vědom, že mezi pojmem "polepšení se" a
"doznání" může z obsahového hlediska být úzká souvislost. To však neznamená, že by oba
tyto pojmy bylo možno zaměňovat, nebo dokonce ztotožňovat. Je totiž zřejmé, že doznání
lze učinit i bez toho, aby se pachatel polepšil, např. je-li přistižen přímo při činu a dozná se
jen proto, že zapírat nemá smysl, aniž by však jakkoliv svůj postoj ke své trestné činnosti
přehodnotil, případně v kontextu nynějšího případu jen proto, aby formálně splnil požadavky
soudu rozhodujícího o jeho podmíněném propuštění. Stejně tak naopak odsouzený může
jistě přijmout plnou odpovědnost za svou trestnou činnost a zvnitřnit si přesvědčení již nikdy
ji neopakovat i bez výslovného doznání. Nelze např. vyloučit, že odsouzený bude natolik
zahanben činem, který spáchal, že byť vnitřně veškerou odpovědnost přijme, nebude
schopen to navenek verbalizovat.“18.

2.2.2 Resocializačná prognóza
Podmienka preukázania polepšenie je úzko zviazaná s ďalšou podmienkou, ktorá sa týka
vedenia riadneho života odsúdeného v budúcnosti, ktorá logicky nadväzuje na polepšenie. Zatiaľ čo
polepšenie sleduje aktivitu a zmenu odsúdeného v relatívne blízkej minulosti (vzhľadom na dĺžku
trestu), poprípade v súčasnosti, očakávanie vedenia riadneho života je orientované do budúcnosti.
Uvedené však nevylučuje, aby pri predikcii rizika protiprávneho správania osoby využívali aj
informácie z trestnej minulosti odsúdeného. Pri určovaní resocializačnej prognózy hodnotiteľ totiž
nezohľadňuje trestnoprávnu recidívu, ale zohľadňuje faktický stav protiprávneho správania v
minulosti bez ohľadu na to, či bol hodnotený za predchádzajúci skutok potrestaný alebo bolo
potrestanie zahladené; inak povedané, predikcia rizika protiprávneho správania osoby
vychádza z kriminologického poňatia recidívy. Neuloženie trestu alebo zahladenie odsúdenia
nebráni hodnotiteľovi, aby pri hodnotení osoby páchateľa (najmä s ohľadom na časovú nadväznosť
spáchaných skutkov) prizeral na skutočnosť, že páchateľ v minulosti spáchal trestný čin, a z tejto
skutočnosti vyvodil príslušné závery pokiaľ ide o sklony páchateľa k trestnej činnosti, jeho vzťah k
spoločenským hodnotám chránených Trestným zákonom, možnosť jeho nápravy a pod.19 Tak ako

Nález ÚS ČR z 28. novembra 2018 (sp. zn. II.ÚS 482/18).
Nález ÚS ČR z 12. februára 2019 (sp. zn. III.ÚS 2204/17).
19 Najvyšší súd túto myšlienku formuloval v uznesení zo 7. apríla 2016 (sp. zn. 5 Urtost 2/2016)
nasledovne: „Materiálnu podmienku možnosti očakávať, že odsúdený v budúcnosti povedie riadny
život v zmysle § 66 ods. 1 písm. b/ Trestného zákona je potrebné i v prípade uvedenom v bode I.
17
18
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pri iných skutočnostiach tvoriacich podklad k určeniu resocializačnej prognózy však treba
kriminologickú recidívu hodnotiť vždy vo vzájomnej súvislosti s inými faktormi, tzn. že nemôže
byť sama o sebe dôvodom na zamietnutie žiadosti o podmienečné prepustenie20 (napríklad ani
neexistencia stáleho bývania, či práce po prepustení by nemali byť samé osebe dôvodom pre
odmietnutie alebo odklad podmienečného prepustenia).
Pri hodnotení druhej materiálnej podmienky sa posudzuje pravdepodobnosť a teda nie je
možné hovoriť o stopercentnom presvedčení ďalšieho vývoja správania odsúdeného po prepustení,
pretože by nešlo o predikciu ale veštenie. V súlade s pravidlom 37 Odporúčania Rec(2003)22 Výboru
ministrov Rady Európy členským štátom týkajúce sa podmienečného prepustenia je pre určenie tejto
pravdepodobnosti potrebné využívať nástroje na hodnotenie rizík a potrieb odsúdených.16
Zjednodušene možno rozlišovať dva typy predikčných nástrojov: nástroje založené na
klinickom úsudku hodnotiteľa (subjektívne/intuitívne techniky) a nástroje vychádzajúce zo štatistickej
praxe (techniky kombinujúce a vážiace faktory, ktoré poskytnú výsledné objektívne skóre). Nástroj
aktuálne používaný v zbore patrí medzi štatistické nástroje. Jeho základom je kanadský model Level
Service Inventory – Revised (LSI-R). Ide o diagnostický nástroj tretej generácie, ktorý okrem
štatistického vyhodnocovania statických faktorov (trestná minulosť, vek, pohlavie, aktuálna trestná
činnosť) pracuje aj so štatistikou dynamických prediktorov (označovaných aj ako kriminogénne
potreby) charakterizovaných vlastnosťami, poprípade situáciami, ktoré sú otvorené ku zmenám
(bývanie, zamestnanie, osobné financie, závislosti, rodina a sociálny kontakt, vzdelanie a výchova,
osobnosť).
Pri používaní tohto nástroja sa často stretávame s výhradami o diskriminačnej aplikácii
faktorov „Vek“ a „Pohlavie“ Tieto výhrady sú z môjho pohľadu právne irelevantné.21 Diskrimináciou
totiž podľa môjho názoru nie je rozdielne zaobchádzanie vyplývajúce z rozdielnej miery rizika
overiteľnej štatistickými alebo obdobnými údajmi a teda ani určenie takýchto rizikových faktorov, ktoré
sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu nemôže byť diskrimináciou. Uvedené
tvrdenie možno podložiť aj obdobným vymedzením výnimiek hodnotenia rizík uvedených napríklad v
smernici Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania
medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Určité kategórie rizík sa
môžu pre pohlavia líšiť. Pri hodnotení poistných rizík je v niektorých prípadoch pohlavie jedným, nie
však nevyhnutne jediným, určujúcim faktorom. Členské štáty rozhodnúť o povolení výnimiek z pravidla
o prémiách a zľavách pre obe pohlavia, pokiaľ môžu zabezpečiť, že základné poistno-matematické a
štatistické údaje, na ktorých sú výpočty založené, sú spoľahlivé, pravidelne aktualizované a prístupné
verejnosti.), či v § 8 odsek 6 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(antidiskriminačný zákon) (Diskriminácia nie je rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku alebo
zdravotného postihnutia pri poskytovaní poisťovacích služieb, ak takéto rozdielne zaobchádzanie
vyplýva z rozdielnej miery rizika overiteľnej štatistickými alebo obdobnými údajmi a podmienky
poisťovacích služieb sú primerané tomuto riziku.) Určenie pohlavia a veku ako rizikových faktorov
vychádzalo a vychádza zo štatisticky overiteľných údajov. V súvislosti s určením
resocializačne prognózy je ešte potrebné dodať, že spochybňované rizikové faktory (vek,

skúmať aj pri zohľadnení okolnosti predchádzajúceho života odsúdeného, vrátane jeho skorších
odsúdení.“.
20 Nález ÚS ČR z 28. novembra 2018 (sp. zn. II.ÚS 482/18): „Ani trestní minulost odsouzeného tedy
nelze hodnotit mechanicky, tedy například sledovat jen počty minulých odsouzení či nevyužitých
šancí podmíněného propuštění. Bez zasazení do kontextu kriminální kariéry a života odsouzeného
není samo o sobě určující, kolikrát byl odsouzený trestán, kolikrát byl ve výkonu trestu odnětí
svobody či kolikrát se neosvědčil po podmíněném propuštění. Jak Ústavní soud naznačil již výše
(viz bod 32 tohoto nálezu), žádná z těchto skutečností nemůže sama o sobě vyloučit možnost
podmíněného propuštění, pokud odsouzený opravdově změnil svůj život.“.
21 Obdobný názor formulovala aj verejná ochrankyňa práv, ktorá po preskúmaní
podnetov
odsúdených a samotného nástroja konštatovala, že sa diskriminačný charakter v hodnotení rizika
sociálneho zlyhania nepreukázal a používaný nástroj neporušuje základné práva a slobody
zaručené Ústavov SR.
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pohlavie, recidíva a pod.) nie sú samé osebe schopné zásadným spôsobom ovplyvniť
výslednú hodnotu resocializačnej prognózy.
ZÁVER
Na základe prezentovaného negatívneho trendu zvyšovania väzenskej populácie,
identifikovaných aplikačných nedostatkov v diskrečnom systéme podmienečného prepustenia
a doterajšieho výskumu v oblasti recidívy podmienečne prepustených odsúdených na Slovensku si
dovolím formulovať nasledovné odporúčania de lege ferenda:
a) pre zníženie počtu väznených osôb a zvýšenie efektivity zaobchádzania odporúčam
zaviesť zmiešaný model podmienečného prepustenia, ktorý by bol zložený z
− mandátneho systému podmienečného prepustenia pri trestoch do 1 roka (cca 20
% odsúdených) - odsúdení s dĺžkou trestu odňatia slobody do 1 roka by boli
po polovici výkonu trestu automaticky prepustení v prípade, ak by nemali
evidovaný nezahladený disciplinárny trest - skúšobná doba podmienečného
prepustenia by zodpovedala zvyšku nevykonaného trestu,
− mandátneho systému podmienečného prepustenia s nariadenou technickou
kontrolou a individuálne určeným programom (cca 25 % odsúdených) - odsúdení
s dĺžkou trestu odňatia slobody od 1 do 3 rokov by boli po polovici výkonu
trestu automaticky prepustení v prípade, ak by nemali evidovaný
nezahladený disciplinárny trest a v ich prípade by boli splnené technické
podmienky elektronickej kontroly - skúšobná doba podmienečného prepustenia
by zodpovedala zvyšku nevykonaného trestu (cca 25 % odsúdených),
− diskrečného systému podmienečného prepustenia v prípade odsúdených s dĺžkou
uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody nad tri roky - odsúdení
s dĺžkou trestu odňatia slobody nad 3 roky by podliehali existujúcemu
systému formálnych, materiálnych a procesných podmienok;
b) pri vybraných kategóriách odsúdených vykonávajúcich trest odňatia slobody za zločin alebo
obzvlášť závažný zločin odporúčam doplniť určovanie resocializačnej prognózy
(meranie pravdepodobnosti recidívy) o určovanie rizika vážnej ujmy pre spoločnosť Risk of Serious Harm (meranie pravdepodobnosti násilného správania)22;
c) na zvýšenie právnej istoty pri diskrečnom systéme podmienečného prepustenia určiť, po
diskusii so zástupcami všetkých súdov rozhodujúcich o podmienečnom
prepustení, v súlade
s ustálenou
judikatúrou
vyšších
súdnych
inštancií
a kriminologických poznatkov, jednotné požiadavky na obsah hodnotenia správania
odsúdeného.
3
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PODOBA TRESTNÝCH ČINOV POZBAVENIE OSOBNEJ
SLOBODY A OBMEDZOVANIE OSOBNEJ SLOBODY V
PRÁVNYCH PORIADKOCH VYBRANÝCH EURÓPSKYCH
ŠTÁTOV

Stanislav Mihálik
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: In the presented article, the author focuses on the criminal law characteristics of criminal
offenses of Deprivation of personal freedom and of Restriction of personal freedom in the legal
systems of selected European states, with emphasis on their legal definition, application level and
historical comparison.
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku zameriava na trestnoprávnu charakteristiku trestných
činov pozbavenie osobnej slobody a obmedzovanie osobnej slobody v právnych poriadkoch
vybraných európskych štátov, osobitne s dôrazom na ich zákonné vymedzenie, aplikačnú rovinu a
historickú komparáciu.
Key words: personal freedom, deprivation of personal freedom, restriction of personal freedom,
criminal law characteristics.
Kľúčové slová: osobná sloboda, obmedzovanie osobnej slobody, pozbavenie osobnej slobody,
trestnoprávna charakteristika.
ÚVOD
Pokiaľ nahliadame na nami vybrané trestné činy pozbavenie osobnej slobody a obmedzovanie
osobnej slobody aj v ústavnoprávnych konotáciach, tieto možno považovať za azda
najvýznamnejších zástupcov skupiny trestných činov obsiahnutých v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“ alebo „TZ“), ktoré predstavujú
hmotnoprávny rámec ochrany osobnej slobody jednotlivca. 1 Za základné východisko je možné
považovať ustanovenie prvej vety čl. 17 ods. 22 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR“), nakoľko ochrana osobnej slobody je
predmetným vymedzením chránená v generálnom meradle, a to bez ohľadu na dôvod obmedzenia
osobnej slobody v tom ktorom prípade.3 Uvedené nesporne prežaruje aj rozhodovacou praxou
Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“), ako príklad možno uviesť časť
často citovaného Nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 7/00 zo 16. novembra 2000, a to, že „čl.
17 ods. 2 ústavy... obsahuje základné garancie pre rôzne formy pozbavenia osobnej slobody vrátane
trestného konania (napr. výkon trestu odňatia slobody, ochranného liečenia a ochrannej výchovy). Pri
definovaní práv vyplývajúcich z tohto ustanovenia v súvislosti s väzbou je však potrebné prihliadnuť
aj na tie ustanovenia čl. 17 ústavy, ktoré väzbu výslovne uvádzajú (odseky 3, 4 a 5)“.
1

K tomu pozri DRGONEC, Ján. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 2. vydanie. Bratislava:
Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 452.
2 Uvedené ustanovenie znie: „Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a
spôsobom, ktorý ustanoví zákon…“.
3 DRGONEC, Ján. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: Nakladatelství C.
H. Beck, 2019, s. 456.
1
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Z hľadiska logickej skladby ďalšieho textu kladieme osobitný význam na vymedzenie ústavnokonformného vnímania dvoch základných kategórií. Na strane jednej je to samotný pojem osobná
sloboda, na strane druhej je to kategória zákonnosti pozbavenia takto vymedzeného rámca osobnej
slobody. V rámci prvej roviny je možné sa stretnúť s mnohými vymedzeniami spojenia osobná
sloboda, za všetky takto vymedzené vnímania je podľa nášho názoru najvhodnejšie poukázať na to,
ktoré je obsiahnuté v náleze Ústavného súdu SR III. ÚS 204/02 z 22. januára 2004. V zmysle
uvedeného je osobná sloboda konštantne vnímaná ako „...voľný, ničím neobmedzený pohyb človeka,
ktorý sa môže podľa vlastného rozhodnutia zdržiavať na určitom mieste alebo slobodne z tohto miesta
odísť“. Abstrakciou je možné uviesť, že osobná sloboda v sebe poníma predovšetkým slobodu
pohybu a slobodu rozhodovania jednotlivca. Takto vymedzené vnímanie, prinajmenšom v základných
rysoch by malo byť nesporne pretavené aj do nazerania trestnoprávneho, uvedené bude rovnako
podstatou analýzy v rámci ďalšieho textu.
Druhá spomenutá rovina je nesporne vnímaná komplikovanejšie, dovolíme si však tvrdiť, aj
s odvolaním sa na rozhodovaciu prax Ústavného súdu SR,4 že kategória zákonnosti pozbavenia
rámca osobnej slobody je vystavaná na dvoch základných prvkoch. Pokiaľ má byť zásah do osobnej
slobody vnímaný ako zákonný (nie len že sa ako zákonný javí, ale že de iure takýmto je), jednak musí
byť takýto zásah vykonaný v súlade s konaním, ktoré ustanovuje zákon a kumulatívne musí byť daný
zásah zlučiteľný s ratiom ustanovenia spomenutého čl. 17 Ústavy SR (tento je možné vnímať podľa
nášho názoru zjednodušene ako ochranu jednotlivca proti svojvôli).5
V ďalšom texte sa ťažiskovo zameriame na dva vybrané trestné činy, prostredníctvom ktorých
sú zásahy do osobnej slobody jednotlivca (azda najčastejšie) postihované.
2

POZBAVENIE OSOBNEJ SLOBODY A OBMEDZOVANIE OSOBNEJ SLOBODY
V PODMIENKACH
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
(HISTORICKÝ
NÁHĽAD
A TRESTNOPRÁVNA CHARAKTERISTIKA)
Ešte pred tým, ako poukážeme na podoby predmetných trestných činov (resp. trestných činov
obdobných, z uhla pohľadu materiálneho) v trestnoprávnych kódexoch vybraných európskych štátov
(t.j. Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko), dovolíme si nahliadnuť na uvedené trestné činy
v podmienkach Slovenskej republiky. V podstate sme schopní identifikovať tri základné línie, ktorým
je možné sa venovať. Na strane jednej je to historické vnímanie a podoba predmetných trestných
činov v trestných kódexoch na území Slovenskej republiky, v druhom rade je to príslušná
trestnoprávna charakteristika, v neposlednom rade je to rovina aplikačná. V ďalšom texte dve
naposledy spomenuté roviny spojíme do jedného celku, a to s ohľadom na nespornú previazanosť
trestnoprávnej teórie a aplikačnej praxe.
V zmysle historickej komparácie si dovolíme uviesť, že oba spomenuté trestné činy je potrebné
vnímať ako trestné činy s konštantným znením, ergo predmetných ustanovení sa v samotnej podstate
zmeny v priebehu času nedotkli, pokiaľ sme boli schopní zmeny identifikovať, išlo predovšetkým
o technické úpravy, ktoré nijakým spôsobom nezasahovali do nastavenej podstaty. Ako východiskové
znenie trestných činov pozbavenia osobnej slobody a obmedzovania osobnej slobody je vnímané
znenie v zmysle zákona č. 86/1950 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Trestný zákon 1950“ alebo „TZ 1950“). Uvedené trestné činy boli obsiahnuté v § 229 TZ 1950
(obmedzovanie osobnej slobody)6 a § 230 TZ 1950 (pozbavenie osobnej slobody),7 konkrétne v rámci
siedmej hlavy upravujúcej trestné činy proti slobode a dôstojnosti človeka. Tieto už na prvý pohľad
predstavovali legislatívnu inšpiráciu pre neskoršie zákonné znenie, dovolíme si tvrdiť, že hoci takéto
základné vymedzenie nesporne vystihuje podstatu trestania zásahov do sféry osobnej slobody,
pomerne vágne pojmy „bránenia v užívaní osobnej slobody“ a „pozbavenia osobnej slobody“ si
nesporne vyžadovali ich naplnenie v rámci aplikačnej praxe (s ohľadom na relevantnú doktrínu). To,
K tomu pozri napr. III. ÚS 90/2008 (nález Ústavného súdu SR zo 17. februára 2009), prípadne I. ÚS
165/02 alebo I. ÚS 115/07.
5 K tomu pozri DRGONEC, Ján. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 2. vydanie. Bratislava:
Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 451.
6 Základná skutková podstata daného trestného činu znela: „Kto inému bez oprávnenia bráni užívať
osobnú slobodu, potresce sa odňatím slobody až na dva roky“.
7 Základná skutková podstata daného trestného činu znela: „Kto iného pozbaví osobnej slobody,
potresce sa odňatím slobody na päť až desať rokov“.
4
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či bol uvedený stav dosiahnutý (a akým spôsobom) je relevantné posudzovať aj v dnešnej dobe,
uvedené bude predmetom ďalšieho textu (v rámci sumarizácie poznatkov).
Druhým pozitívnoprávnym východiskom pre potreby historickej línie predkladaného príspevku
je zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon 1961“
alebo „TZ 1961“), aj v danom prípade boli trestné činy obmedzovania osobnej slobody a pozbavenia
osobnej slobody obsiahnuté v rámci skupiny trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti (ôsma
hlava osobitnej časti Trestného zákona 1961, konkrétne v rámci § 231 a 232 TZ 1961). Platí, že
vymedzenie znakov základných skutkových podstát relevantných trestných činov zostalo v rovnakom
zákonnom znení, jediným rozdielom bola v podstate len zmena trestnej sadzby (jej zníženie)
v prípade trestného činu pozbavenia osobnej slobody z pôvodného rozpätia päť až desať rokov na tri
až osem rokov (bez bližšej špecifikácie, resp. odôvodnenia takejto zmeny).
Na základe v súčasnosti účinnej právnej úpravy trestných činov pozbavenia osobnej slobody 8
a obmedzovania osobnej slobody9 je možné uviesť, že tieto sú v zmysle základných skutkových
podstát v rekodifikovanom Trestnom zákone nezmenené (rozšírenie výpočtu kvalifikovaných
skutkových podstát je na druhej strane odôvodnené koncepčnými zásahmi majúcimi dosah na
osobitnú časť Trestného zákona ako celku).
Nahliadnuc komplexne na jednotlivé znenia je možné poukázať na niekoľko faktov. V prvom
rade vnímame osobitne pozitívne konštantnosť znenia predmetných trestných činov, odzrkadľuje to
podľa nášho názoru správnosť zvoleného konceptu, čo má dopad predovšetkým na právnu istotu. Na
strane druhej naopak neopomenieme zmeny dotýkajúce sa trestných sadzieb daných trestných činov.
V prípade trestného činu obmedzovania osobnej slobody platí, že dovtedy platná sadzba trestu
odňatia slobody v základnej skutkovej podstate trestného činu „...až na dva roky“ sa s rekodifikáciou
zmenila na trestnú sadzbu „...až na tri roky“. Hoci z hľadiska kategorizácie trestných činov nedošlo
k žiadnej zmene (stále ide v základnej skutkovej podstate o prečin), uvedená zmena (hoci absentuje
zmena, ktorá by zvyšovala závažnosť takéhoto konania, uvedené možno odôvodniť azda len
generálne s ohľadom na trestnú politiku štátu) mohla mať význam napríklad v súvislosti s ukladaním
niektorých druhov trestov (aj alternatívnych). Významnejšia zmena sa naopak dotkla sankcie
v spojitosti s trestným činom pozbavenia osobnej slobody. Ako už bolo spomenuté, s týmto nesporne
závažnejším z rozoberanej dvojice trestných činov sa spájala zmena trestnej sadzby trestu odňatia
slobody už s účinnosťou k 1.1.1962 (z pôvodného rozpätia päť až desať rokov na tri až osem rokov).
Rekodifikácia trestného práva hmotného s účinnosťou k 1.1.2006 ustanovila trestnú sadzbu trestu
odňatia slobody na štyri roky až desať rokov. Možno teda konštatovať, že hoci došlo v porovnaní
s predošlou právnou úpravou k zvýšeniu ako dolnej, tak aj hornej hranice trestnej sadzby trestu
odňatia slobody, v porovnaní s Trestným zákonom 1950 vyznieva pre páchateľa priaznivejšie.
Opätovne môžeme konštatovať, že hoci takáto zmena v rámci rekodifikovanej právnej úpravy nemá
významné dosahy na rovinu procesnoprávnu (napr. či sa vedie vyšetrovanie alebo skrátené
vyšetrovanie), dopad môže byť zreteľný vo vzťahu k trestaniu páchateľa (resp. v súvislosti s voľbou
do úvahy prichádzajúcich trestov). Problematicky (a hranične) sa javí trestná sadzba trestu odňatia
slobody trestného činu pozbavenia osobnej slobody napríklad v súvislosti s možným uložením trestu
domáceho väzenia (pokiaľ je uloženie takéhoto druhu trestu vzhľadom na povahu trestného činu,
osobu a pomery páchateľa vôbec možné a postačujúce), Nakoľko je možné s účinnosťou k 1.8.2019
uložiť trest domáceho väzenia za širšiu množinu trestných činov (prakticky za všetky trestné činy s
hornou hranicou trestnej sadzby ustanovenej Trestným zákonom neprevyšujúcou desať rokov,
najmenej však na dolnej hranici trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovenej Trestným
zákonom, v rámci uvedeného je potrebné prihliadať na to, že pod dolnou a hornou hranicou trestnej
sadzby trestu odňatia slobody sa má na mysli trestná sadzba po úprave), vo výmere až na štyri roky,
pri nastavení trestnej sadzby štyri až desať rokov (čo sa samozrejme netýka len predmetného
trestného činu) vzniká situácia, že trest domáceho väzenia je možné uložiť len vo výmere štyroch
rokov, čo je podľa nášho názoru v rozpore s podstatou procesu individualizácie trestu (resp. zrejme
nie je naplnená základná podmienka ukladania trestu domáceho väzenia vymedzená zákonodarcom
Základná skutková podstata predmetného trestného činu v zmysle ust. § 182 TZ znie: „Kto iného
neoprávnene pozbaví osobnej slobody, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov“.
9 Základná skutková podstata predmetného trestného činu v zmysle ust. § 183 TZ znie: „Kto inému
bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri
roky“.
8
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v zmysle § 53 ods. 1 písm. a) TZ). A takýchto situácii by sme boli zrejme schopní identifikovať viac
(čo je najmä v súvislosti s alternatívnymi trestami na škodu). Inšpiráciou preto mohla zostať trestná
sadzba trestu odňatia slobody obsiahnutá v súvislosti s trestným činom pozbavenia osobnej slobody
(so základnou skutkovou podstatou trestného činu) v Trestnom zákone 1961, v konečnom dôsledku
k danému konceptu sa priklonil zákonodarca aj v Českej republike (k tomu pozri text nižšie).
V neposlednom rade si dovolíme v súvislosti s historickým kontextom poukázať v danej časti
príspevku na ešte jednu vec. Tou je možno fakt nepatrný, súvisiaci so znením skutkovej podstaty
trestného činu pozbavenia osobnej slobody. Kým úprava v zmysle Trestného zákona 1950
a Trestného zákona 1961 pracovala konštantne so znením objektívnej stránky „...[iného] pozbaví
osobnej slobody...“, do znenia rekodifikovaného Trestného zákona pribudol k spomenutému spojeniu
termín „neoprávnene“.10 V súvislosti s takouto zmenou sa potom podľa nášho názoru naskytalo
dvojaké odôvodnenie. Na strane jednej prichádzala do úvahy interpretácia v rovine ad absurdum, a to,
že nakoľko trestný čin obmedzovania osobnej slobody postihoval neoprávnené (menej intenzívne)
zásahy do osobnej slobody vyslovene a trestný čin pozbavenia osobnej slobody takúto formuláciu
v rámci znenia skutkovej podstaty trestného činu neobsahoval, že v zmysle trestného činu
pozbavenia osobnej slobody bolo možné do rekodifikácie Trestného zákona postihovať aj zásahy do
osobnej slobody, ktoré boli vo svojej podstate (na základe vyššie stanovených kritérií) zákonné.
Takáto argumentácia je samozrejme neúnosná, a to hneď na podklade dvoch základných východísk.
Prvým z nich je samotná existencia zákonných zásahov do osobnej slobody jednotlivca (najčastejšie
v rovine trestného práva), druhým je protiprávnosť trestných činov ako ich typový znak (vychádzajúc
z definície trestného činu v zmysle ust. § 8 TZ). Pokiaľ nahliadneme do osobitnej časti Trestného
zákona, je nesporné, že len v časti trestných činov je spomenutá a obsiahnutá protiprávnosť ako
typovosť trestného činu vyslovene. Takýto fakt však nemení nič na samotnej podstate trestného činu
ako činu protiprávneho (bez ohľadu na to, akým synonymickým vyjadrením zákonodarca uvedené
vyslovuje), a teda predmetnú legislatívnu zmenu spočívajúcu vo vyjadrení typového znaku, ktorý
koniec koncov aj tak znakom trestného činu je, možno vnímať ako precizovanie právnej úpravy
predmetného trestného činu.
Objektívna stránka trestných činov pozbavenie osobnej slobody a obmedzovanie
osobnej slobody so zameraním na význam a kritériá diferenciácie kauzálnych slovies
V zmysle doteraz načrtnutého si dovolíme uviesť, že hoci sú predmetné trestné činy vyjadrené
prostredníctvom pomerne jednoduchého znenia skutkovej podstaty trestného činu, problematicky
môžu byť vnímané s ohľadom na stránku aplikačnú. Dané tvrdíme s ohľadom na to, že subsumovanie
konkrétnej situácie zásahu do osobnej slobody jednotlivca pod niektorý z pre nás predmetných
trestných činov môže byť náročná,11 nakoľko v rovine pozitívnoprávnej absentujú jasné kritériá, ktoré
by uvedený proces korigovali, resp. zjednocovali. Pokiaľ vychádzame zo závažnosti daných trestných
činov a z ich subsidiárnej podstaty, vieme povedať, že závažnejšie zásahy budú postihované
prostredníctvom trestného činu pozbavenia osobnej slobody. Kde sa však nachádza hranica,
prostredníctvom ktorej sme schopní vymedziť, že daná situácia presahuje rámec obmedzovania
osobnej slobody a patrí do línie pozbavenia osobnej slobody? Úvahy s uvedeným spojené sú
pochopiteľne predmetom teoretickoprávnych východísk (resp. aplikačnej praxe), ale načrtnuté
riešenia samé o sebe prinášajú ďalšie otázky.
Predpoklad je taký, že diferenciácia použitia predmetných skutkových podstát trestných činov
(a ich subsumovania na konkrétne prípady) by mala vychádzať práve z diferenciácie a obsahového
vymedzenia kauzálnych slovies pozbaviť a obmedziť osobnú slobodu jednotlivca. Pokiaľ je v spojitosti
2.1

Daný termín je spôsobilý vyjadriť dve línie neoprávnených zásahov do osobnej slobody jednotlivca
– na strane jednej je to zásah s absenciou právneho dôvodu, na strane druhej to môžu byť zásahy,
ktoré sú inak súladné so zákonom, ale v niektorých aspektoch presahujú nastolené medze. Uvedené
sa teda vzťahuje aj na osoby, ktoré boli inak na osobnej slobode obmedzené zákonne (v súvislosti
s výkonom väzby, resp. trestom odňatia slobody). K tomu pozri napr. R 1/1980.
11 V rámci ďalšieho textu zameriame svoju pozornosť na spomenuté trestné činy, predmetom nebudú
trestné činy, v rámci skutkových podstát v ktorých je pozbavenie, resp. obmedzenie osobnej slobody,
obsiahnuté (skôr si dovolíme tvrdiť, že materiálne je ich súčasťou obmedzenie osobnej slobody),
a ktoré sú vo vzťahu k východiskovým trestným činom pre daný príspevok vo vzťahu špeciality
(spomenúť možno napr. trestný čin lúpeže či znásilnenia).
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s niektorými trestnými činmi možné uviesť, že nezáleží od spôsobu vykonania trestného činu (nakoľko
tento má vplyv v takýchto prípadoch len na závažnosť konkrétneho trestného činu, nie na
diferenciáciu vo vzťahu k dvojici trestných činov, ktoré práve postihujú rôzne druhy závažnosti),
v prípade trestných činov pozbavenie osobnej slobody a obmedzovanie osobnej slobody môže byť
práve spôsob ich vykonania jedným z kritérií možnej diferenciácie. Pre trestnú zodpovednosť
páchateľa potom nie je rozhodujúce, akým spôsobom k zásahu dôjde, ale aká je intenzita takéhoto
zásahu (spoločne s časovým kritériom).
Pozbavenie osobnej slobody zahŕňa obsahovo v zmysle doktrinálnom a aplikačnom trvalé
alebo aspoň dlhotrvajúce zásahy do osobnej slobody (na danom mieste nie je najsprávnejšie hovoriť
o trvalých obmedzovaniach osobnej slobody, nakoľko ide podľa nášho názoru o nesprávne zlievanie
pojmov, ktoré by mohlo poukazovať na fakt, že jediným kritériom diferenciácie je časové hľadisko,
ergo trvalosť či trvácnosť útoku), ktoré sa približujú uväzneniu,12 spravidla trvajú aspoň niekoľko dní.
Spoločným menovateľom foriem obmedzení osobnej slobody je to, že oslobodenie jednotlivca je
veľmi sťažené alebo obzvlášť ťažké.13 Môžeme stavať na východisku, že obmedzenie osobnej
slobody je predpokladom pozbavenia osobnej slobody, jej integrálnou súčasťou.
V spojitosti s obmedzením osobnej slobody je možné sa stretnúť v relevantnej literatúre
s vymedzením, že ide o menej intenzívne zásahy.14 Takéto vnímanie je však v konečnom dôsledku
nič nehovoriace, nakoľko neurčuje vymedzenie toho, čo ešte je menej intenzívnym zásahom a čo už
nie. V konečnom dôsledku teda pôjde o prípady zásahov do osobnej slobody, pri ktorých platí, že ich
je možné prekonať len s ťažkosťami,15 hoci časovo trvajú len krátku dobu (hoci dĺžka trvania nie je
sama o sebe rozhodujúca, má význam v spojitosti s procesom individualizácie trestu), ergo majú
dočasnú povahu a nedisponujú dlhodobým charakterom.16 Nachádzame názor,17 že časové hľadisko
je pri nich irelevantné, nakoľko pri zásahoch dlhších budú tieto posudzované v zmysle § 182 TZ ako
pozbavenie osobnej slobody. Opätovne si dovolíme v danom rámci čiastočne oponovať, nakoľko by
bol do popredia predsúvaný faktor časový. Vhodné by bolo vyjadrenie, že k takémuto časovému
faktoru sa musí pridružiť aj príslušná intenzita útoku, nakoľko ani v doktrinálnych prístupoch, ani
v pozitívnoprávnej úprave nenachádzame nastolenie časového kritéria, ktoré by obmedzovanie
a pozbavenie osobnej slobody pre každý prípad diferencovalo, je preto nevyhnutné vychádzať
z okolností daného prípadu. Za zaujímavý považujeme názor dr. Šantu (vyjadrený v rámci
pedagogickej činnosti), že takéto časové kritérium s univerzálnou použiteľnosťou (ktoré by
diferencovalo obmedzovanie osobnej slobody a jej pozbavenie bez ohľadu na intenzitu útoku) je 48
V zmysle uvedenej úvahy poukazujeme aj na znenie skutkovej podstaty trestného činu zbavení
osobní svobody v zmysle ust. § 170 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Trestní zákoník“ alebo „TrZ“), táto priamo pracuje s termínom uväznenie, resp.
s formami pozbavenia osobnej slobody príslušnej intenzity (ktoré sa uväzneniu svojou povahou
približujú). Relevantná časť spomenutého ustanovania znie: „Kdo jiného bez oprávnění uvězní nebo
jiným způsobem zbaví osobní svobody...“.
13 K tomu pozri Rč 41/2000-II., resp. BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol.
Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 336. Česká
doktrína, ktorá je z hľadiska obsahového primerane použiteľná pracuje so spojením „kedy je
oslobodenie sťažené alebo zvlášť obtiažne“. K tomu pozri ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník komentář
2. díl (§140 – § 421). 2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1706.
14 Tieto sú často prostriedkom inej, závažnejšej trestnej činnosti, v týchto prípadoch je základným
východiskom úmysel páchateľa, k čomu prostredníctvom svojho konania smeroval. K tomu pozri Rč
41/2000-II.
15 ČENTÉŠ, J.
a kol. 2018. Trestný zákon. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Žilina:
Eurokódex, s. 182., rovnako k tomu pozri R 3800/1930. Uvedený judikát, hoci staršieho dáta, je
použiteľný aj v súvislosti s účinnou právnou úpravou, podstata tkvie v tom, že trestná zodpovednosť
páchateľa za trestný čin pozbavenia osobnej slobody nie je vylúčená v súvislosti s tým, že osoba
mohla opustiť miestnosť, v ktorej bola uzamknutá, pokiaľ by si s ohľadom na svoj vek a výšku
okna nad zemou mohla spôsobiť vážne zranenia či smrť.
16 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník komentář 2. díl (§140 – § 421). 2. vydanie. Praha: C. H. Beck,
2012, s. 1712.
17 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť.
Komentár. II. diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 340.
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hodín, takýto časový rámec odôvodňuje maximálnou dĺžkou možného obmedzenia osobnej slobody
v zmysle zadržania osoby podľa zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov (na mysli máme maximálnu prípustnú dobu, po ktorej musí byť osoba buď prepustená,
alebo odovzdaná sudcovi). Dovolíme si tvrdiť, že v súčasnej dobe aplikačná prax (máme na mysli
pravidlo so všeobecnou platnosťou) nepracuje s podobným kritériom, nájdeme len vyjadrenia bez
kvantifikovania,18 napríklad, že v prípade pozbavenia osobnej slobody musí ísť o bránenie trvajúce
dlhšiu dobu.
Pokiaľ by sme mali uvedené názory vo vzťahu k sumarizácii diferenciačných kritérií
sumarizovať, pomohli by sme si českým judikátom Rč 56/2011,19 ktorým boli tieto kritériá (ako určité
návody pre aplikačnú prax) nesporne stanovené. Domnievame sa, že uvedené je možné obsiahnuť
primerane aj na slovenskú právnu úpravu. Za hľadiská rozhodujúce je teda vnímaná na strane jednej
intenzita (povaha) zásahu do osobnej slobody jednotlivca, na strane druhej dĺžka trvania takéhoto
zásahu. Význam uvedeného vidíme predovšetkým z toho hľadiska, že nedošlo ku generalizovaniu
všetkých situácií, ale, že posúdenie prípadu bude vyplývať z váženia vymedzených kritérií. Dané
úvahy boli v Českej republike podporené aj ďalšou aplikačnou praxou,20 predovšetkým s ohľadom na
úmernosť intenzity útoku a dĺžky jeho trvania. Preto aj v prípade kratšej doby (nie však takej krátkej,
ktorá by zodpovedala obmedzovaniu osobnej slobody, bez bližšej kvantifikácie), s ohľadom na vysokú
intenzitu útoku, by bolo možné hovoriť o pozbavení osobnej slobody (rovnako môže ísť o situáciu,
kedy útok nie je až tak intenzívny, napríklad je možný pohyb danej osoby vo vymedzenom priestore,
avšak takýto útok je trvalý, či dlhotrvajúci, posúdenie len prostredníctvom obmedzovania osobnej
slobody by bolo nedostatočné).
TRESTNÉ ČINY POZBAVENIE OSOBNEJ SLOBODY A OBMEDZOVANIE OSOBNEJ
SLOBODY V PRÁVNYCH PORIADKOCH VYBRANÝCH EURÓPSKYCH ŠTÁTOV
S ohľadom na vymedzené východiská je osobitne zaujímavý komparatívny pohľad do
uvedenej problematiky (z hľadiska materiálneho poňatia) v zmysle právnych poriadkoch vybraných
európskych štátov. V ďalšom texte sa preto zameriame na identifikáciu a analyzovanie obdôb
trestných činov pozbavenie osobnej slobody a obmedzovanie osobnej slobody v právnych poriadkoch
vybraných štátov, konkrétne Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska.
Nakoľko právna úprava Českej republiky je aj s ohľadom na historické konotácie najbližšia,
tejto sme venovali priestor už v texte vyššie. Možno uviesť, že predmetné trestné činy sú
identifikovateľné v zmysle ust. § 170 TrZ (zbavení osobní svobody)21 a § 171 TrZ (omezovaní osobní
svobody).22 Dovolíme si tvrdiť, že daná právna úprava je vystavaná na základoch historicky
zaužívaného legislatívneho znenia, od ktorého sa znenie Trestního zákoníku v danom zmysle
prakticky vôbec neodklonilo (predovšetkým možno hovoriť v súvislosti so slovenskou úpravou
o nižších trestných sadzbách, a to v prípade oboch trestných činov).
Azda najvýraznejším rozdielom je dikcia základnej skutkovej podstaty trestného činu zbavení
osobní svobody, nakoľko zaužívaná všeobecná formulácia „neoprávneného zbavenia osobnej
slobody“ prakticky akýmkoľvek spôsobom (obsah daného pojmu napĺňala až aplikačná prax) bola
zákonodarcom nahradená prakticky demonštratívnym výpočtom, hoci prostredníctvom jedného prvku
(uväznenie), na ktorý nadväzujú iné spôsoby zbavenia osobnej slobody, pričom základným kritériom
bude nesporne intenzita približujúca sa (resp. dosahujúca) intenzitu zásahu do osobnej slobody
3
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K tomu R 1/1980.
Uznesenie Nejvyššího soudu Českej republiky zo dňa 29. 6. 2010, sp. zn. 7 Tdo 638/2010. Za
pozbavenie osobnej slobody (nie len jej obmedzenie) je vnímaná situácia, kedy bola osoba nútená
k zotrvaniu po dobu jedného týždňa v jednej miestnosti a následne po dobu dvoch týždňov
v miestnosti inej, kde bola držaná a strážená. Súd vyhodnotil správne danú situáciu ako stav
porovnateľný s uväznením (ako to vymedzuje právna úprava Českej republiky, k tomu pozri pozn. pod
č. 12).
20 Napr. TR NS 31/2007-T 953, TR NS 67/2010-T 1306 (v oboch prípadoch (Soubor trestních
rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky).
21 Základná skutková podstata daného trestného činu znie: „Kdo jiného bez oprávnění uvězní nebo
jiným způsobem zbaví osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let“.
22 Základná skutková podstata daného trestného činu znie: „Kdo jinému bez oprávnění brání užívat
osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta“.
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v prípade uväznenia. Dovolíme si tvrdiť, že medzi slovenskou a českou právnou úpravou nie je možné
identifikovať s ohľadom na rovinu aplikačnú (a funkčnú) zásadné rozdiely, avšak poukazujeme na
bohatú aplikačnú prax (na ktorú sme poukázali v texte vyššie) vzťahujúcu sa na identifikáciu
diferenciačných kritérií pozbavenia a obmedzovania osobnej slobody. Uvedené je možné vnímať ako
výraznú aplikačnú inšpiráciu (nakoľko sa domnievame, že nejde o kategóriu, ktorá by mala byť
obsiahnutá v zákonnom texte).
Maďarská právna úprava je obsiahnutá v rámci § 194 Trestného zákona Maďarskej republiky23
v rámci trestných činov proti osobnej slobode (XVIII. kapitola trestného kódexu). V prvom rade je
potrebné uviesť, že daná úprava prakticky vo vlastnom slova zmysle nerozlišuje obmedzovanie
a pozbavenie osobnej slobody, uvedený trestný čin má v preklade názov porušovanie osobnej
slobody.24 V zmysle uvedeného je trestným činom konanie, ktorým páchateľ upiera inému osobnú
slobodu. Za uvedené konanie hrozí sankcia trestu odňatia slobody v sadzbe až na tri roky.
Kvalifikovaná skutková podstata v zmysle odseku 2 predmetného ustanovenia vymedzuje
kvalifikačné znaky zvyšujúce závažnosť trestného činu, žiadna z nich však nevyjadruje, že by sme
v prípade jej naplnenia mohli hovoriť o obdobe trestného činu pozbavenia osobnej slobody (či už
s ohľadom na intenzitu konania alebo dĺžku zásahu do osobnej slobody). Dovolíme si poznamenať,
že uvedená právna úprava prakticky pokrýva len prípady obmedzenia osobnej slobody (primárne
s ohľadom na znaky skutkovej podstaty, resp. sankciu), prípady ktoré by boli v podmienkach
Slovenskej republiky posudzované ako pozbavenie osobnej slobody sú postihované prostredníctvom
iných trestných činov, ktorých integrálnou súčasťou je práve potrestanie zásahov do osobnej slobody
jednotlivca (práve v rámci spomínanej kapitoly trestného kódexu, kde je zaradený aj spomínaný
trestný čin).
V podmienkach Poľska má primárnu relevanciu čl. 189 § 1 a § 225 Trestného zákona Poľskej
republiky,26 ide o trestný čin zaradený do XXIII. kapitoly trestného kódexu (združujúci trestné činy proti
slobode), bez osobitného pomenovania. V súvislosti s predmetnou úpravou môžeme hovoriť
v prípade oboch paragrafov o základných skutkových podstatách trestných činov, pričom vnímanie
postihovania zásahov proti osobnej slobode je v porovnaní s úpravou v podmienkach Slovenskej
republiky jemne odlišné. V prípade prvého z paragrafov môžeme hovoriť o obdobe obmedzovania
osobnej slobody (hoci anglický preklad používa skôr terminológiu v zmysle zbavenia osobnej slobody
iného), predmetom postihu je zásah do osobnej slobody jednotlivca (s trestnou sadzbou na 3 mesiace
až 5 rokov). Dovolíme si však tvrdiť (primárne s ohľadom na trestnú sadzbu trestu odňatia slobody
zvolenú zákonodarcom, resp. na znenie § 2 čl. 189), že ide o určitú modifikáciu postihujúcu väčšiu
škálu prípadov (zásahov do osobnej slobody) ako je to v prípade trestného činu obmedzovania
osobnej slobody v zmysle Trestného zákona. Myslíme si to z toho dôvodu, že pokiaľ nahliadneme na
§ 2, ktorý je koncipovaný vo vzťahu k postihovaniu nanajvýš intenzívnych zásahov (spojených
s osobitným trápením poškodeného), resp. zásahov presahujúcich sedem dní (bez ohľadu na
intenzitu útoku), je nevyhnutné, aby zvyšnú množinu do úvahy prichádzajúcich zásahov do osobnej
slobody pokrýval práve § 1 (hoci je trestná sadzba v zmysle § 2 nastavená pomerne široko v rozmedzí
jeden až desať rokov), teda prípady, kedy dôjde k zásahu do osobnej slobody, ktorý presahuje
„obyčajné“ obmedzovanie, ale nedosahuje kritériá stanovené § 2 (ktoré sú mimochodom stanovené
ako alternatívne, hoci svojou podstatou, nie obsahom, kopírujú kritériá vymedzené českou aplikačnou
praxou).

Maďarský
Trestný
zákon.
[online].
Dostupné
z:
https://www.legislationline.org/
download/id/5619/file/HUngary_Criminal_Code_of_2012_en.pdf [Navštívené dňa 20.7.2020].
24 Základná skutková podstata daného trestného činu v anglickej jazykovej verzii znie: „Any person
who deprives another person of his personal freedom is guilty of a felony punishable by imprisonment
not exceeding three years.“.
25 Uvedené ustanovenia v anglickej jazykovej verzii znejú: „Article 189. § 1. Whoever deprives a
human being of their liberty shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of
between 3 months and 5 years. § 2. If the deprivation of liberty exceeded longer than seven days, or
was coupled with special torment, the perpetrator shall be subject to the penalty of the deprivation of
liberty for a term of between 1 and 10 years.“.
26
Poľský
Trestný
zákon.
[online].
Dostupné
z:
https://www.legislationline.org/
download/id/7354/file/Poland_CC_1997_en.pdf. [Navštívené dňa 20.7.2020].
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Osobitne sa zastavíme pri jednej z alternatív vymedzených v spomenutom čl. 189 § 2
Trestného zákona Poľskej republiky, a to na časové hľadisko. Za trestný čin vyššej závažnosti je totiž
automaticky považovaný zásah do osobnej slobody (jej zbavenie), ktorý presahuje sedem dní.
Zaujímavé je dané nastavenie predovšetkým z toho uhla pohľadu, že absolútne kvantifikuje dobu, po
uplynutí ktorej je konanie páchateľa považované za závažnejšie. Negatívne nevnímame ani tak
rozhodnutie zákonodarcu kvantifikovať uvedené hľadisko (osobitne rešpektujúc široké rozpätie
trestnej sadzby trestu odňatia slobody, prostredníctvom ktorého je možné v plnej miere prípady
individualizovať), avšak skôr samotnú hodnotu siedmich dní. Ak vychádzame z predpokladu
uvedeného vyššie (vlastného pre právnu úpravu obsiahnutú v Trestnom zákone), že časové hľadisko
diferencujúce obmedzovanie a pozbavenie osobnej slobody je 48 hodín (vychádzajúc z primeranej
intenzity zásahu), sedem dní sa javí ako prílišne dlhá doba. Ako príklad možno uviesť situáciu
nanajvýš intenzívneho zásahu do osobnej slobody jednotlivca (uzavretie v malom priestore,
maximálne obmedzená možnosť pohybu), ktorý pokiaľ nebude trvať aspoň spomenutých sedem dní,
resp. nie je spojený z hľadiska intenzity so špeciálnym trápením, bude posudzovaný ako „obyčajný“
zásah do osobnej slobody. Uvedomujeme si, že zákonodarca zjavne predpokladá postihovanie
útokov vysokej intenzity prostredníctvom zásahov spojených s tzv. zvláštnym trápením (čl. 189 § 2),
nie vždy však tomu tak musí byť. V daných prípadoch potom trestná sadzba nezodpovedá podľa
nášho názoru spáchanému trestnému činu, resp. inak povedané, spomenutý § 2 je zrejme schopný
pokryť len malú časť množiny útokov proti osobnej slobode jednotlivca. Akceptujeme však, že
uvedený mechanizmus je nesporne nástrojom trestnej politiky a z hľadiska aplikačnej praxe zrejme
nepôsobí v konečnom dôsledku problematicky (hoci sa tak z hľadiska doktrinálneho môže javiť).
Poslednou právnou úpravou, ktorej sme v rámci predkladaného príspevku venovali pozornosť
v súvislosti s trestnými činmi postihujúcimi zásahy do osobnej slobody jednotlivca, je právna úprava
Rakúska. Základné východisko predstavuje § 99 ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona Rakúskej
republiky,27 trestný čin odňatia slobody, prípadne zbavenia slobody, (Freiheitsentziehung), ktorý je
obsiahnutý v tretej hlave osobitnej časti predmetného trestného kódexu, v rámci skupiny trestných
činov proti slobode. Obdobne ako v prípade kódexu trestného práva Poľskej republiky platí, že úprava
je koncipovaná v rámci dvoch základných skutkových podstát spomenutého § 99. Kým odsek 128
predstavuje postihovanie nezákonných zásahov do osobnej slobody iného vo všeobecnosti (kde je
následkom odňatie osobnej slobody iného), odsek 229 predmetného ustanovenia slúži na postihovanie
intenzívnejších zásahov (pozitívnoprávna úprava ustanovuje vyslovene dve alternatívy, a to
spôsobenie osobitného utrpenia alebo spáchanie trestného činu so zvlášť závažnými nevýhodami),
resp. na postihovanie zásahov, pri ktorých je osobná sloboda obmedzená na viac ako mesiac.
S ohľadom na konštrukciu oboch odsekov sa komparácia s právnou úpravou v Poľsku priam
vyžaduje. Pokiaľ sme poľskú právnu úpravu podrobili kritike, obdobné vyjadrenie smerujeme aj voči
rakúskej právnej úprave. Opätovne vnímame problematicky aplikačnú disproporciu uvedených
ustanovení, nakoľko ods. 2 sa bude vzťahovať len na minimálne množstvo prípadov, v rámci ktorých
bude dosiahnutá príslušná intenzita zásahu do osobnej slobody (čo je potrebné náležite preukázať),
resp. nastolené kvantitatívne kritérium (viac ako mesiac). Pokiaľ má byť generálnou klauzulou ods. 1
(a ods. 2 má pôsobiť ako lex specialis), domnievame sa, že uvedené ustanovenie nedisponuje
dostatočnou abstrakciou na všetky do úvahy prichádzajúce prípady, ktoré by v podmienkach
Slovenskej republiky už predstavovali pozbavenie osobnej slobody, ale nespadali by pod ods. 2 (k
čomu dopomáha aj stanovená trestná sadzba trestu odňatia slobody až na tri roky). Úvahy spojené
s poľskou právnou úpravou uvedené vyššie je teda možné primerane (dokonca v rovine kritickejšej)
využiť podľa nášho názoru aj vo vzťahu k úprave Rakúskej republiky.
Rakúsky
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Strafgesetzbuch
(StGB).
[online].
Dostupné
z:
https://www.legislationline.org/download/id/8548/file/Austria_CC_1974_am122019_de.pdf.
[Navštívené dňa 20.7.2020].
28 Uvedené ustanovenie v pôvodnej jazykovej verzii znie: „Wer einen anderen widerrechtlich gefangen
hält oder ihm auf andere Weise die persönliche Freiheit entzieht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren zu bestrafen.“.
29 Uvedené ustanovenie v pôvodnej jazykovej verzii znie: „Wer die Freiheitsentziehung länger als
einen Monat aufrecht erhält oder sie auf solche Weise, daß sie dem Festgehaltenen besondere
Qualen bereitet, oder unter solchen Umständen begeht, daß sie für ihn mit besonders schweren
Nachteilen verbunden ist, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen“.
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ZÁVER
Pokiaľ máme zhrnúť uvedené úvahy, tieto je možné primárne rozvinúť v dvoch základných
líniách. V prvom rade je však potrebné uviesť, že predmetný príspevok mal slúžiť primárne ako
prehľad podôb trestných činov postihujúcich zásahy proti osobnej slobode jednotlivca (so zameraním
sa na podoby trestných činov obmedzovania osobnej slobody a pozbavenia osobnej slobody, ako sú
koncipované v podmienkach Trestného zákona) v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch, čo
nesporne bolo naplnené. Takýto prístup umožnil, aby boli východiská spojené s prístupmi vybraných
štátov (konkrétne Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko) spätne využiteľné vo vzťahu
k posúdeniu úpravy v rámci Trestného zákona.
Na základe uvedeného si dovolíme rozvinúť už spomenuté dve línie. Tou prvou je zvýraznenie
znaku protiprávnosti v súvislosti so zásahmi do osobnej slobody v zmysle § 182 a § 183 TZ. Ako už
bolo rozvinuté v samotnom texte príspevku, protiprávnosť je samotným typovým znakom trestného
činu, jeho zaradením do znenia príslušnej skutkovej podstaty trestného činu zákonodarca predmetný
znak zvýrazňuje, osobitný význam vo vzťahu k znakom skutkovej podstaty to však nemá (je prístupom
ad absurdum, ak by za absencie znaku protiprávnosti napríklad v rámci trestného činu pozbavenia
osobnej slobody boli postihované aj tie zásahy do osobnej slobody, ktoré sú ústavne konformné
a možno ich vnímať ako zákonné). Chceme však poukázať na to, že s výnimkou Českej republiky
(resp. jednej alternatívy v zmysle trestného kódexu Rakúskej republiky) je prístup vybraných
európskych štátov taký, že daný znak nezvýrazňujú, hoci je postihovanie nepochybne zamerané na
postihovanie nezákonných zásahov do osobnej slobody (resp. zásahov bez oprávnenia).
Druhou líniou je už toľkokrát spomenutý kvantitatívny prvok zásahov do osobnej slobody. Ako
bolo uvedené, môže byť predmetom vedeckého skúmania z viacerých uhlov pohľadu. Tým prvým je
fakt, že kvantitatívny prvok (spolu s prvkom intenzity zásahu) nesporne predstavuje kritérium
diferenciácie zásahov do osobnej slobody (pre účely Trestného zákona, rovnako tak napríklad
Trestního zákoníka). Tým je len preukázané, že predstavuje nevyhnutný prvok v procese správneho
posúdenia konania páchateľa. Na strane druhej, pomerne kriticky vnímame prístupy Poľska
a Rakúska v otázke, že za závažnejšie zásahy sa vnímajú s ohľadom na kvantitatívne kritérium až
tie, ktoré presahujú sedem dní (Poľsko), resp. jeden mesiac (Rakúsko). Domnievame sa, že pokiaľ
má byť osobnej slobode poskytovaná náležitá ochrana, je prístupom najvhodnejším, aby boli zásahy
posudzované kumulatívne naprieč hľadiskom kvantitatívnym aj intenzívnym. Naopak, prístupy vo
vzťahu k vymedzeniu samotného kvantitatívneho hľadiska vidíme využiteľné vo vzťahu ku
kvalifikovaným skutkovým podstatám, pretože inak vnímame prístup Poľska a Rakúska tak, že nie je
dostatočne abstraktný. Hoci rešpektujeme fakt, že to ktoré nastavenie sa odráža od trestnej politiky
štátu, trváme na tom, že úpravy jednotlivých štátov navzájom môžu predstavovať legislatívne
inšpirácie, tieto je však potrebné vnímať priezorom konštruktívnej kritiky, nie automaticky.
4
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„OBČIANSKE ZADRŽANIE“ PRÍSLUŠNÍKOM POLICAJNÉHO
ZBORU
Matúš Kováč
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The article deals with the theoretical and practical problems of the restriction of personal
freedom of a suspect by the member of the police force who is not a police officer within the meaning
of the Criminal code
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na teoretické i aplikačné problémy § 85 Trestného poriadku vo
vzťahu k príslušníkom Policajného zboru, ktorí nie sú policajtmi v zmysle Trestného poriadku
Key words: restriction of personal freedom, suspect, police officer
Kľúčové slová: obmedzenie osobnej slobody, podozrivý, policajt
ÚVOD
Právo na osobnú slobodu je jedným zo základných pilierov právneho štátu. Je priam
nepredstaviteľné, aby toto právo v demokratickej spoločnosti nepožívalo výsostnú ochranu, prípadne
bolo dodržiavané len formálne. Obmedzenie osobnej slobody pripúšťa tak zákon č. 460/1992 Zb.
Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava Slovenskej republiky“), ako aj zákon č. 301/2005 Z. z.
(ďalej len „Trestný poriadok“). Téme obmedzenia osobnej slobody podozrivej osoby príslušníkom
Policajného zboru, ktorý nie je policajtom v zmysle Trestného poriadku sa v poslednom období
vzhľadom na časté aplikačné problémy venoval široký okruh odborníkov. V nasledujúcom texte
ponúkam názor na vzniknutú problematickú situáciu nie len z praktického, legislatívno-technického
hľadiska, ale aj z pohľadu teoretického. Napriek tomu, že v prípade príslušníka Policajného zboru,
ktorý nie je policajtom v zmysle Trestného poriadku pôjde o obmedzenie osobnej slobody podozrivej
osoby, svoj príspevok som úmyselne nazval ako „občianske zadržanie“ príslušníkom Policajného
zboru, a to z dôvodov, ktoré sú uvedené v nasledujúcich riadkoch.
1

VŠEOBECNE K ZADRŽANIU A OBMEDZENIU OSOBNEJ SLOBODY PODOZRIVÉHO
Z doktrinálneho hľadiska možno zadržanie definovať ako krátkodobé obmedzenie osobnej
slobody obvineného alebo podozrivého za účelom preskúmania dôvodov väzby. Podľa Mandáka je
zmyslom zadržania fyzicky sa zmocniť obvineného alebo podozrivého prevažne preto, aby mohlo byť
rozhodnuté o tom, či má byť vzatý do väzby a v prípade, že áno, aby väzba mohla byť ihneď
realizovaná.1 V zásade však možno bez ďalšieho konštatovať, že zadržanie slúži ako dočasný,
časovo čo možno najviac obmedzený prostriedok, s ktorého použitím sa zaisťuje osoba obvineného,
resp. podozrivého dokým o jej vzatí do väzby nerozhodne sudca pre prípravné konanie, pokiaľ ju na
slobodu neprepustí orgán činný v trestnom konaní. V prípade osoby pristihnutej pri trestnom čine
alebo bezprostredne po ňom plní obmedzenie osobnej slobody aj úlohu nad rámec zákonom
vymedzených dôvodov väzby, teda zistenie totožnosti, zabezpečenie dôkazov, resp. zabránenie
úteku páchateľa. Obdobne sa zákon neobmedzuje na dôvody väzby pri tzv. osobitnom skrátenom
konaní podľa § 204 Trestného poriadku. Zadržanie za žiadnych okolností nemôže slúžiť ako
prostriedok psychického nátlaku, ktorý má zadržanú osobu donútiť k spolupráci s orgánmi činnými
v trestnom konaní alebo dokonca k priznaniu. Ústava Slovenskej republiky v súvislosti so zadržaním
2

MANDÁK, V. Zajištení osoby obviněného v československém třestním řízení. Praha: Orbis, 1975,
s. 34
1
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ustanovuje, že obvineného alebo podozrivého z trestného činu možno zadržať len v prípadoch
ustanovených zákonom. Zadržaná osoba musí byť ihneď oboznámená s dôvodmi zadržania,
vypočutá a najneskôr do 48 hodín a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín prepustená na slobodu
alebo odovzdaná súdu. Sudca musí zadržanú osobu do 48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných
činoch do 72 hodín od prevzatia vypočuť a rozhodnúť o väzbe alebo o jej prepustení na slobodu. 2
Zadržanie podozrivého a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby upravuje Trestný
poriadok v § 85. Ide o dva odlišné zákonné postupy, ktoré sa však za súčasnej problematickej
aplikačnej praxe prekrývajú častejšie, než by zákonodarca čakal. O tom však neskôr. V prvom rade
je na mieste uviesť niekoľko poznámok k pojmu podozrivý. Ide o termín, ktorý sa v Trestnom poriadku
spomína hneď na niekoľkých miestach, niekde zákon osobe v procesnom postavení podozrivého
dokonca priznáva určitý okruh práv, no napriek tomu legálna definícia tohto pojmu v právnej úprave
absentuje. Na účely zadržania možno osobu definovať ako podozrivú vtedy, ak na základe zistených
skutočností existuje odôvodnený záver, že bol spáchaný trestný čin a to práve touto osobou, pokiaľ
jej doposiaľ nebolo vznesené obvinenie.3
§ 85 ods. 1 Trestného poriadku upravuje zadržanie podozrivej osoby nasledovne: "osobu
podozrivú zo spáchania trestného činu môže policajt zadržať, ak je tu niektorý z dôvodov väzby
podľa § 71 ods. 1 alebo 2 alebo ak ide o podozrivú osobu podľa § 204 ods. 1, aj keď proti nej doteraz
nebolo vznesené obvinenie. Na zadržanie je potrebný predchádzajúci súhlas prokurátora. Bez takého
súhlasu možno zadržanie vykonať, len ak vec neznesie odklad a súhlas vopred nemožno dosiahnuť,
najmä ak bola taká osoba pristihnutá pri trestnom čine alebo zastihnutá na úteku.“
Z citovaného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ existuje obava, že podozrivý ujde alebo sa bude
skrývať, bude mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie alebo bude pokračovať
v trestnej činnosti, resp. ide o podozrivého z niektorého z trestných činov terorizmu,
prípadne podozrivého z prečinu, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov a k spáchaniu skutku
alebo k odpadnutiu prekážky, ktorá zadržaniu bránila, došlo v časovom intervale kratšom ako 24
hodín, môže byť policajtom so súhlasom prokurátora zadržaný. Súhlas prokurátora nie je nevyhnutný
v prípade, ak ho nemožno vopred zadovážiť a vec neznesie odklad. Trestný poriadok za takú situáciu
demonštratívne vymedzuje pristihnutie podozrivého pri trestnom čine alebo na úteku, ale aplikačná
prax často ponúka nepredvídateľné situácie, ktoré policajt môže legitímne vyhodnotiť ako
neznášajúce odklad. Napriek tomu považujem za prínosné, pokiaľ sa policajt pokúsi zadovážiť súhlas
prokurátora v každej možnej situácii, nakoľko sa tak s veľkou pravdepodobnosťou vyhne odlišnému
názoru prokurátora na zákonnosť, resp. odôvodnenosť postupu policajta, čo s poukazom na
medializované prípady spoločnosť nevníma pozitívne. Súhlas prokurátora má formu opatrenia.
Obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby alebo tzv. občianske zadržanie vymedzuje
Trestný poriadok v § 85 v ods. 2 takto: „osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine
alebo bezprostredne po ňom, môže obmedziť ktokoľvek, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti,
zabránenie úteku, zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti.
Je však povinný takú osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície
alebo útvaru Colnej správy.“ V citovanom ustanovení je inkorporovaný tzv. princíp súkromnej
iniciatívy, ktorý reprezentuje právo každého chrániť svoje práva a právom chránené záujmy alebo
práva a právom chránené záujmy iného, resp. spoločnosti a brániť v ich porušovaní.4 Na rozdiel od
osobitného skráteného konania podľa § 204 Trestného poriadku zákonodarca v prípade
bezprostrednosti tzv. občianskeho zadržania neurčuje exaktný časový interval dokedy osobnú
slobodu podozrivého možno obmedziť. Bezprostrednosť po spáchaní môže vo výnimočných
prípadoch predstavovať hodiny, či dokonca dni a preto Trestný poriadok ponecháva výklad tohto
termínu na posúdení osôb, ktoré osobnú slobodu podozrivého obmedzujú. Na druhej strane je
potrebné sa vysporiadať s čl. 17 ods. 3 Ústavy SR, keďže predmetné ustanovenie nerozoznáva pojem
obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby, ale len jej zadržanie, pri ktorom určuje maximálnu
lehotu. Otázkou na mieste potom je, či sa vyššie uvedený výklad „bezprostrednosti“ neprieči ústavným
garanciám. Osobu podozrivú môže v zmysle § 85 ods. 2 Trestného poriadku obmedziť ktokoľvek
a ako už bolo uvedené, aj z dôvodov iných ako väzobných. Logickým výkladom možno dospieť
k záveru, že ktokoľvek podľa § 85 ods. 2 Trestného poriadku môže byť každý, okrem osôb
Čl. 17 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky
IVOR J. Zaistenie osôb v trestnom konaní. Bratislava: Iura Edition, 1997, s. 98
4 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestné právo procesné. všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2016, s.227
2
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oprávnených postupovať podľa § 85 ods. 1 Trestného poriadku. Práve toto zákonné vymedzenie sa
však v aplikačnej praxi javí ako problematické.
Zo znenia § 85 ods. 1 Trestného poriadku je nepochybné, že takéto zadržanie môže vykonať
policajt. Policajtom v zmysle § 10 ods. 8 Trestného poriadku sa rozumie:
a)
vyšetrovateľ Policajného zboru,
b)
vyšetrovateľ Policajného zboru zaradený na Úrade inšpekčnej služby, ak ide o
trestné činy príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a nejde o trestné činy uvedené v
písmene c); to platí, aj ak ide o trestné činy colníkov a nejde o trestné činy uvedené v písmene c),
c)
vyšetrovateľ finančnej správy, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s
porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze
a spotrebných daní,
d)
poverený príslušník Policajného zboru,
e)
poverený príslušník vojenskej polície v konaní o trestných činoch príslušníkov
ozbrojených síl,
f) poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže v konaní o trestných činoch osôb vo
výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe,
g)
poverený pracovník finančnej správy, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s
porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze
a spotrebných daní,
h)
veliteľ námornej lode v konaní o trestných činoch spáchaných na tejto lodi.
Policajtom v zmysle § 10 ods. 10 Trestného poriadku je ďalej príslušník Policajného zboru,
ktorý nie je vyšetrovateľom Policajného zboru alebo povereným príslušníkom Policajného zboru
uvedeným v odseku 8 písm. a), b) a d) v rozsahu určenom všeobecne záväzným právnym predpisom,
ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vykonávanie rozhodnutí, opatrení a úkonov
trestného konania vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní.
Zadržanie podľa § 85 ods. 1 Trestného poriadku môže vykonať tiež samotný prokurátor,
nakoľko v zmysle § 230 ods. 2 písm. c) Trestného poriadku je prokurátor oprávnený vykonať sám
každý úkon trestného konania, na ktorý je oprávnený policajt.
OBMEDZENIE OSOBNEJ SLOBODY PODOZRIVEJ OSOBY PRÍSLUŠNÍKOM
POLICAJNÉHO ZBORU, KTORÝ NIE JE POLICAJTOM PODĽA TRESTNÉHO PORIADKU
Aplikačná prax za súčasnej situácie prežíva problematické obdobie najmä kvôli prípadom
zadržania podozrivej osoby príslušníkmi Policajného zboru, ktorí nie sú policajtom podľa Trestného
poriadku. Je nutné podotknúť, že postup orgánov činných v trestnom konaní v tejto nastolenej otázke
nie je jednotný, dokonca ani trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
nedokázalo zaujať jednotný názor, ktorý by sa pretavil do tak potrebného zjednocujúceho stanoviska.
Viac svetla do tejto problematiky nevniesla ani Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 192/2017 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo
vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní (ďalej len „Vyhláška č. 192/2017 Z. z.“), ktorou sa
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odvoláva práve na § 10 ods. 10 Trestného poriadku.
Uvedený podzákonný predpis pozitívne vymedzuje, na vykonanie ktorých úkonov trestného konania
je oprávnený príslušník Policajného zboru zaradený v službe kriminálnej polície, službe finančnej
polície, službe poriadkovej polície, službe dopravnej polície, službe železničnej polície, službe
hraničnej a cudzineckej polície a inšpekčnej službe, teda príslušník Policajného zboru odlišný od tých
vymedzených v § 10 ods. 8 Trestného poriadku. Pri vykonávaní týchto úkonov má vyššie uvedený
príslušník Policajného zboru postavenie policajta v zmysle Trestného poriadku. Zadržanie podľa § 85
ods. 1 Trestného poriadku sa vo Vyhláške č. 192/2017 Z. z. medzi vybranými úkonmi trestného
konania nenachádza.
Na základe súčasnej právnej úpravy, ktorá bola v predchádzajúcom texte načrtnutá možno
dospieť výlučne k záveru, že príslušník Policajného zboru odlišný od policajta v zmysle Trestného
poriadku nemôže zadržať podozrivého podľa § 85 ods. 1 Trestného poriadku. V praxi, ak napríklad
príslušník pohotovostnej motorizovanej jednotky pristihne podozrivú osobu pri páchaní trestného činu,
môže ju jedine obmedziť na osobnej slobode podľa § 85 ods. 2 Trestného poriadku, teda využije tzv.
občianske zadržanie. Podľa môjho názoru sa v nastolenej situácii dostáva do konfliktu „zdravý rozum“
a úmysel zákonodarcu s právnym formalizmom. Určite nebolo cieľom zákonodarcu, aby uniformovaný
3
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príslušník Policajného zboru reprezentujúc orgán verejnej moci využíval inštitút koncipovaný na
základoch princípu súkromnej (občianskej) iniciatívy. Samotný § 85 ods. 2 Trestného poriadku
prikazuje osobe, ktorá tzv. občianske zadržanie vykonala odovzdať podozrivého útvaru Policajného
zboru, Vojenskej polície alebo Colnej správy, teda nie policajtovi. To by teoreticky pripúšťalo vznik
absurdnej situácie, kedy by príslušník Policajného zboru, ktorému bola osoba podľa § 85 ods. 3
Trestného poriadku odovzdaná, musel podozrivú osobu opätovne obmedziť na osobnej slobode
podľa § 85 ods. 2 Trestného poriadku, nakoľko by nebol policajtom v zmysle Trestného poriadku.
Príslušník Policajného zboru pritom podľa Vyhlášky č. 192/2017 Z. z. môže vykonať niektoré
úkony trestného konania, ktorých zásah do integrity dotknutej osoby je rovnako závažný, možno aj
intenzívnejší, ako je napr. zaistenie veci podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku, prehliadka tela podľa
§ 155 ods. 1 Trestného poriadku či odber biologického materiálu podľa § 155 ods. 2 Trestného
poriadku. Príslušník Policajného zboru môže dokonca v prípadoch, kedy sa úkonom, na ktorý je
oprávnený začína trestné stíhanie, vydať deklaratórne uznesenie o začatí trestného stíhania podľa §
199 ods. 1 Trestného poriadku. Na strane druhej by však opačný postup, teda zadržanie príslušníkom
Policajného zboru, ktorý nie je policajtom v zmysle Trestného poriadku, nebol iba akýmsi formálnym
nenaplnením litery zákona, ale viedol by k zákonným nedostatkom celého trestného konania, keďže
zaistenie podozrivej osoby stojí na jeho úplnom začiatku a jeho nezákonnosť nemožno dodatočne
odstrániť. Príslušníci Policajného zboru sa v praxi často snažia vyhnúť komplikovanej
a problematickej úprave Trestného poriadku využitím inštitútu zaistenia osoby, ktorý im ponúka zákon
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore (ďalej len „zákon o Policajnom zbore“). K tomuto postupu ich
navyše navádza samotné znenie ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f) zákona o Policajnom zbore, ktoré
hovorí, že policajt je oprávnený zaistiť osobu, ktorá sa nachádza na mieste trestného činu
bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom. Citované
ustanovenie sa však svojim obsahom líši od znenia § 85 ods. 2 Trestného poriadku a rovnako tak
treba uviesť, že v prípade dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu nemožno suplovať
inštitúty trestného konania a postupovať podľa zákona iného než je Trestný poriadok.5 Čitateľ si musí
uvedomiť, že príslušník Policajného zboru musí všetky vyššie uvedené okolnosti a s tým súvisiaci
s právom súladný postup vyhodnotiť mnohokrát v priebehu pár chvíľ, preto sa nemožno čudovať
častým zákonným pochybeniam pri realizácií zaisťovacieho úkonu.
Postup orgánov činných v trestnom konaní nie je jednotný ani pri aplikácií ustanovení
Trestného poriadku nasledujúcich po obmedzení osobnej slobody podozrivého podľa § 85 ods. 2
Trestného poriadku. Trestný poriadok v nadväznosti na obmedzenie osobnej slobody podozrivej
osoby podľa § 85 ods. 2 upravuje ďalší postup v odseku 3, v zmysle ktorého policajt, ktorému bola
podozrivá osoba odovzdaná, spíše o obmedzení osobnej slobody zápisnicu a upovedomí
prokurátora. Napriek tomu asi najčastejším spôsobom, ktorý je v praxi využívaný, je odovzdanie
podozrivej osoby obmedzenej na osobnej slobode príslušníkom Policajného zboru podľa § 85 ods. 2
Trestného poriadku do zadržania policajtom podľa § 85 ods. 1 Trestného poriadku. Tento postup
možno označiť za trochu kostrbatý, no vo všeobecnosti súdmi akceptovateľný a vzhľadom na opísaný
právny stav aj pochopiteľný. K uvedenému postupu zvádza najmä názorová rôznorodosť odbornej
obce, ktorá časom môže vyústiť v prijatie jednotného stanoviska k otázke, či má príslušník
Policajného zboru postupovať podľa § 85 ods. 1 alebo ods. 2, pričom uvedený postup nebude právne
spochybniteľný. Pre úplnosť je potrebné poukázať na aktuálne usmernenie generálneho prokurátora
Slovenskej republiky, podľa ktorého je po obmedzení osobnej slobody podozrivej osoby príslušníkom
Policajného zboru podľa § 85 ods. 2 Trestného poriadku potrebné následne postupovať podľa § 85
ods. 3 Trestného poriadku a takúto osobu odovzdať policajtovi.6
Policajt, ktorý zadržanie vykonal alebo ktorému bola odovzdaná zaistená osoba podľa
osobitného zákona alebo odovzdaná osoba pristihnutá pri trestnom čine podľa odseku 2, takú osobu
bezodkladne oboznámi s dôvodmi zadržania a vypočuje ju; v prípade, že podozrenie nebude naďalej
dôvodné alebo dôvody zadržania z inej príčiny odpadnú, prepustí ju písomným opatrením ihneď na
slobodu. Ak zadržanú osobu neprepustí na slobodu, vznesie jej obvinenie a vypočuje ju. Po jej
výsluchu odovzdá spis prokurátorovi, aby ten mohol prípadne podať návrh na vzatie do väzby alebo
na postup podľa § 204 ods. 1. Policajt alebo prokurátor postupujú pri tom tak, aby zadržanú osobu
5
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bolo možné odovzdať súdu najneskôr do 48 hodín a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín od jej
zadržania alebo zaistenia podľa osobitného zákona alebo prevzatia podľa odseku 2, inak musí byť
zadržaná osoba prepustená na slobodu písomným príkazom prokurátora s primeraným
odôvodnením. Zadržanú osobu môže prepustiť na slobodu so súhlasom prokurátora písomným
príkazom s primeraným odôvodnením aj policajt.7 Z vyššie citovaného ustanovenia vyplýva policajtovi
podľa Trestného poriadku povinnosť zadržanú osobu alebo osobu obmedzenú na osobnej slobode
vypočuť a oboznámiť ju s dôvodmi jej zadržania, prípadne obmedzenia osobnej slobody. Pokiaľ
podozrivú osobu opatrením neprepustí na slobodu, vznesie jej obvinenie a opätovne ju vypočuje.
Následne policajt odovzdá spis prokurátorovi, aby ten zvážil podanie návrhu na vzatie obvineného do
väzby alebo aplikáciu osobitného skráteného konania. Orgány činné v trestnom konaní majú na tento
postup 48 hodín a v prípade vedenia trestného stíhania pre niektorý z trestných činov terorizmu 96
hodín. Trestný poriadok tak nadväzuje na ústavné garancie fyzickej osoby zakotvené v čl. 17 Ústavy
Slovenskej republiky. Ak prokurátor nepodá návrh na vzatie do väzby alebo nezvolí postup podľa §
204 Trestného poriadku, prepustí obvineného na slobodu písomným a odôvodneným príkazom, resp.
tak urobí so súhlasom prokurátora policajt. V tejto súvislosti je teda potrebné rozlišovať procesný
postup policajta, ktorý podozrivú osobu prepustí na slobodu písomným opatrením a obvineného so
súhlasom prokurátora písomným príkazom, a procesný postup prokurátora, ktorý obvineného
prepúšťa písomným príkazom.
V kontexte s lehotou, ktorou sú orgány činné v trestnom konaní limitované je potrebné opäť
nadviazať na chaotickú právnu úpravu zadržania príslušníkom Policajného zboru, ktorý nie je
policajtom v zmysle Trestného poriadku. Z výkladu § 85 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 Trestného poriadku
v ich vzájomnej súvislosti vyplýva, že lehota 48, resp. 96 hodín plynie orgánom činným v trestnom
konaní od prevzatia podozrivého obmedzeného na osobnej slobode. Na tomto mieste je potrebné
ešte raz poukázať na pôvodný úmysel zákonodarcu pri koncipovaní odseku 2, ktorý predstavuje
súkromnú iniciatívu civilnej osoby. Samozrejme, že v praxi môžu nastať prípady, kedy zákonom
vymedzená bezodkladnosť odovzdania podozrivého útvaru Policajného zboru bude predstavovať aj
niekoľko dní.8 Preto počítanie zákonnej lehoty až od odovzdania podozrivého útvaru Policajného
zboru tak, ako to ustanovuje Trestný poriadok, je logické a odôvodnené. Avšak v prípade obmedzenia
osobnej slobody príslušníkom Policajného zboru, uniformovaným orgánom verejnej moci, nemožno
zaujať právny názor, že zákonná lehota začína plynúť až od prevzatia podozrivého orgánom činným
v trestnom konaní. Tomu zodpovedá aj aplikačná prax, nakoľko zákonná lehota sa počíta už od
obmedzenia osobnej slobody orgánom verejnej moci. Pokiaľ by sa v uvedených prípadoch
postupovalo rovnako, ako pri obmedzení osobnej slobody civilnou osobou, umožňovalo by to
orgánom činným v trestnom konaní zákonom ustanovenú lehotu úmyselne a umelo predlžovať, čo by
bolo v absolútnom rozpore s princípom právnej istoty, či zásadou rýchlosti konania a právom na
spravodlivý proces. Máme za to, že aplikačná prax je pri počítaní lehôt podľa § 85 Trestného poriadku
správna, no výstižne dokresľuje nedokonalú a chaotickú právnu úpravu týkajúcu sa zadržania
a obmedzenia osobnej slobody podozrivého, keď stanovuje rozdielnu aplikáciu totožného
ustanovenia s ohľadom na osobu, ktorá úkon vykonala.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení
a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní č. 648/2008 Z. z., ktorá
predchádzala aktuálnej Vyhláške č. 192/2017 Z. z., oprávňovala príslušníka Policajného zboru, ktorý
je policajtom v zmysle § 10 ods. 10 Trestného poriadku vykonať aj zadržanie podozrivého podľa § 85
ods. 1 Trestného poriadku. Zmena právnej úpravy bola podľa dôvodovej správy Vyhlášky č. 192/2017
Z. z. nevyhnutná, nakoľko došlo k narušeniu zámeru zákonodarcu, aby úkony so zadržanou osobou
vykonával ten, kto ju zadržal.9 Pokiaľ bolo motiváciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky znením
novej vyhlášky odstrániť nejednotný postup jednotlivých útvarov Policajného zboru a s tým súvisiacich
aplikačných odlišností orgánov činných v trestnom konaní a súdov, tak možno s čistým svedomím
konštatovať, že tento cieľ sa naplniť nepodarilo.
§ 85 ods. 4 Trestného poriadku
obmedzenie osobnej slobody podozrivého, ktorý sa mal dopustiť trestného činu v priestoroch
vysokohorskej chaty za zlých poveternostných podmienok, v ktorých nie je možné príslušníkov
Policajného zboru na chatu privolať.
9 http://www.pravnelisty.sk/zakony/a584-vyhlaska-ministerstva-vnutra-sr-c-192-2017-z-z-nadobudaucinnost-dna-01-08-2017
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ZÁVER
Súčasná zákonná úprava obmedzenia osobnej slobody podozrivého príslušníkom Policajného
zboru vzhľadom na uvedené skutočnosti jednoznačne spôsobuje, a aj naďalej bude v aplikačnej praxi
spôsobovať problémy. Na mieste je konštatovať, že situácia, ktorá na základe aktuálnej právnej
úpravy vznikla vôbec nezodpovedá cieľu, ktorý sa zákonodarca pokúšal dosiahnuť. Účelom tohto
článku však nie je len kriticky poukázať na nedostatky právnej úpravy dotýkajúcej sa inštitútov
obmedzenia osobnej slobody, ale aj navrhnúť prostriedky zlepšenia de lege ferenda. Mám za to, že
najvhodnejším spôsobom zmeny súčasnej chaotickej a nedokonalej právnej úpravy je navrátenie
znenia predchádzajúcej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, teda umožniť príslušníkom
Policajného zboru, ktorí sú policajtmi v zmysle § 10 ods. 10 Trestného poriadku, vykonať zadržanie
podozrivého podľa § 85 ods. 1 Trestného poriadku. Pokiaľ sa budú napriek tejto legislatívnej zmene
ďalej vyskytovať aplikačné problémy, tak treba mať na pamäti, že tie je potrebné riešiť úpravou
ustanovení Trestného poriadku. Pokiaľ sa obzrieme na právnu úpravu zadržania podozrivého Českej
republiky zistíme, že český zákonodarca považuje za orgán činný v trestnom konaní policajný orgán,
ktorým sa rozumie útvar Policajného zboru.10 Vymedzenie jednotlivých útvarov Policajného zboru
Českej republiky je ponechané na podzákonnú právnu úpravu, teda už samotná zákonná úprava
nepripúšťa podobný aplikačný chaos ako tá slovenská.
4
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ZÁKONNOSŤ ZAISTENIA OSOBY PODĽA § 85 ODS. 2
TRESTNÉHO PORIADKU
Katarína Masár Kupková, Zuzana Vallová

Abstract: The authors devoted to in the article of matter of section 85 subsection 2 of Criminal
procedure code
Abstrakt: Autorky sa v príspevku zaoberajú problematikou aplikácie ustanovenia § 85 odsek 2
Trestného poriadku
Key words: restriction of liberty, criminal procedure code
Kľúčové slova: obmedzenie osobnej slobody, trestný poriadok

Úvod
Autorky sa rozhodli v príspevku zaoberať problematikou aplikácie ustanovenia § 85 odsek 2
Trestného poriadku, zákona číslo 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba Trestný
poriadok) z dôvodu častých problémov s aplikáciou tohto ustanovenia a nejednotnom postupe zo
strany orgánov činných v trestnom konaní.
1 Obmedzenie osobnej slobody v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Trestného poriadku
Aby sme sa prepracovali k samotnému ustanoveniu § 85 ods. 2 Trestného poriadku je
potrebné si ujasniť pojem „obmedzenie osobnej slobody“. Pod osobnou slobodou v právnej rovine
rozumieme slobodu osoby, ktorú garantujú nie len zákony v rámci Slovenskej republiky, ale taktiež aj
nadnárodné dokumenty, či už na medzinárodnej úrovni, tak aj na európskej úrovni. Osobná sloboda
v podmienkach Slovenskej republiky je uvedená v článku 17 Ústavy Slovenskej republiky1.
V súvislosti s § 85 ods. 2 Trestného poriadku súvisí ustanovenie článku 1 Ústavy SR, a to konkrétne
odsek 1 a 2, kde je uvedené, že „osobná sloboda sa zaručuje. Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť
slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody
len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok2“. Na nadnárodnej úrovni je osobná sloboda uvedená
napríklad v Európskom dohovore o ľudských právach v článku 5, kde je uvedené v ktorých prípadoch
je možné obmedziť osobnú slobodu osoby. Ide o nasledujúce prípady:
„a) zákonné pozbavenie slobody osoby po odsúdení príslušným súdom;
b) zákonné zatknutie alebo pozbavenie slobody z dôvodu nesplnenia rozhodnutia vydaného
súdom v súlade so zákonom alebo s cieľom zabezpečiť splnenie povinnosti stanovenej zákonom;
c) zákonné zatknutie alebo pozbavenie slobody za účelom predvedenia pred príslušný súdny
orgán pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, alebo ak je to dôvodne
považované za potrebné za účelom zabránenia spáchaniu trestného činu alebo úteku po jeho
spáchaní;
d) pozbavenie slobody maloletého na základe zákonného rozhodnutia za účelom výchovného
dohľadu alebo jeho zákonné pozbavenie slobody za účelom predvedenia pred príslušný
súdny orgán;
e) zákonné pozbavenie slobody osôb, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby, alebo
duševne chorých osôb, alkoholikov, narkomanov alebo tulákov;

1
2

ÚSTAVNÝ ZÁKON Č. 460/1992 ZB. (ĎALEJ IBA ÚSTAVA SR)
Ústava SR, článok 17 odsek 1, 2.
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f) zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby, aby sa zabránilo jej nepovolenému
vstupu na územie štátu, alebo osoby, proti ktorej sa vedie konanie o vypovedaní alebo
vydaní3“.V predmetnom ustanovení sú tiež uvedené aj práva osoby, ktorej bola obmedzená osobná
sloboda. Osobná sloboda je taktiež upravená v Ústavnom zákone, ktorým sa uvádza Listina
základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky, ústavný zákon č. 23/1991 Zb., kde v článku 8 odsek 1 je uvedené, že „osobná
sloboda je zaručená4“. Vzhľadom na uvedené je nepopierateľné, že do tak závažného zásahu, do
jedného z najzákladnejších ľudských práv je možné zasiahnuť len v nevyhnutných prípadoch a iba
v zmysle a na základe zákona. V našom ponímaní je týmto zákonom Trestný poriadok. Trestný
poriadok osobnú slobodu, resp. obmedzenie osobnej slobody upravuje v ustanovený § 85 odsek 2,
kde je uvedené, že „osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo
bezprostredne po ňom, môže obmedziť ktokoľvek, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti,
zabránenie úteku, zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti.
Je však povinný takú osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície
alebo útvaru Colnej správy.5“ Z výkladu predmetného ustanovenia je zrejmé, že zákonodarca dal
priestor k obmedzeniu osobnej slobody v taxatívnych prípadoch komukoľvek. Týmito taxatívnymi
prípadmi sú, ak bola osoba buď pristihnutá pri trestnom čine alebo ak bola jej osobná sloboda
obmedzená bezprostredne po trestnom čine. V trestnoprávnej teórii je uvedené, že „pristihnutím pri
trestnom čine treba rozumieť okamih, keď bola podozrivá osoba (ďalej len „osoba“) vyrušená
v protiprávnom konaní (napr. keď osoba vykráda obchod, do ktorého vnikla vlámaním). Patrí sem aj
situácia, keď bola osoba pristihnutá pri príprave trestného činu alebo jeho pokuse (napr. osoba
pripravuje teroristický útok výrobou nástražného systému alebo osoba sa pokúša znásilniť ženu).
Podmienkou teda nie je, aby bol trestný čin dokonaný. Pristihnutím bezprostredne po trestnom čine
možno rozumieť okamih, keď sa osoba ešte nachádza na mieste činu (napr. po znásilnení zaspí na
mieste), a taktiež aj okamih, keď uniká z miesta činu a občan ju ihneď po čine prenasleduje
a dostihne6“. Medzi taxatívne prípady okrem vyššie spomenutých taktiež patrí aj:
zistenie totožnosti osoby,
zabezpečenie dôkazov pre trestné konanie,
zabránenie úteku osobe podozrivej z trestnej činnosti a nepochybne
zabránenie pokračovaniu páchania trestného činu.
2 Osoba oprávnená obmedziť osobnú slobodu v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Trestného
poriadku
Trestnoprávna teória uvádza, že subjekt, ktorý je oprávnený obmedziť osobnú slobodu
v zmysle § 85 ods. 2 Trestného poriadku je ktokoľvek7. Je potrebné vyslovene uviesť, že okrem civilnej
osoby môže byť takouto osobou aj policajt. V tomto prípade však platí, že „nie je policajt ako policajt“.
Máme na mysli policajta, ktorý nie je uvedený v § 10 odsek 8 až 10 Trestného poriadku. Konkrétne
máme na mysli policajta - príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorý je napr.
referentom na Obvodnom oddelení Policajného zboru, tzv. „hliadkarom“. Ako napríklad: hliadka
Policajného zboru je vyslaná na preverenie oznámenia, kde oznamovateľ uviedol, že uvidel osobu
neoprávnene vniknúť do priestorov predajne so šperkami. Hliadka Policajného zboru príde na mieste
uvidí, že osoba v tom čase akurát vychádza z tejto predajne. Hliadka uvedenú osobu zoberie na
Obvodné oddelenie, pričom sa zistí, že táto osoba, okrem neoprávneného vniknutia do predajne aj
odcudzila peniaze z pokladne, ktorú s použitím násilia otvorila. Hliadka policajného zboru o tomto
spíše úradný záznam, pričom zo strany hliadky došlo k obmedzeniu osobnej slobody tejto osoby
v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Trestného poriadku a nie v zmysle ustanovenia § 85 ods. 1
Trestného poriadku. Následne si vecne príslušný policajt takúto osobu prevezme v zmysle
ustanovenia § 85 ods. 3 Trestného poriadku, avšak v tomto prípade to bude policajt uvedený v
ustanovení § 10 ods. 8 Trestného poriadku (v tomto konkrétnom prípade to bude buď poverený
Článok 5 Európskeho dohovoru o ľudských právach.
Článok 8 Ústavného zákona č. 23/1991 Zb.
5 § 85 ods. 2 Trestného poriadku.
6 ČENTÉŠ, J., a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť. 2 vydanie. Šamorín:
Heuréka, 2012, s. 223. ISBN 978-80-89122-76-9.
7 Napr. uvádzanie termínu občianske obmedzenie osobnej slobody.
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príslušník Policajného zboru alebo vyšetrovateľ). V tejto súvislosti poukazujem na prijatie novej
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 192/2017 Z.z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí,
opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní, na základe ktorej
došlo k zmene v tom smere, že policajný príslušník obvodného oddelenia alebo kriminálnej polície,
ktorý nie je povereným príslušníkom PZ alebo vyšetrovateľom PZ, nie je oprávnený na zadržanie
osoby podľa § 85 ods. 1 Trestného poriadku, ale môže osobu len obmedziť na osobnej slobode podľa
§ 85 ods. 2 Trestného poriadku, a následne odovzdať poverenému príslušníkovi alebo vyšetrovateľovi
podľa § 85 ods. 3 Trestného poriadku.

Osoba pristihnutá pri
trestnom čine alebo
bezprostredne po ňom

Obmedzenie osobnej
slobody podľa § 85 ods.
2 Trestného poriadku
policajtom

Postup podľa § 85
ods. 3 Trestného
poriadku

Obmedzenie osobnej
slobody podľa § 85 ods.
2 Trestného poriadku
kýmkoľvek

Postup podľa § 85
ods. 3 Trestného
poriadku

Graf 1: § 85 odsek 2 Trestného poriadku
V závere príspevku by sme ešte rady uviedli, že obmedzenie osobnej slobody je taktiež
uvedené aj v zákone o Policajnom zbore, zákon č. 171/1993 Z.z. (ďalej iba Zákon o PZ) a to
konkrétne v § 19, ktorý má názov Oprávnenie na zaistenie osoby. V predmetnom ustanovení,
konkrétne v odseku 1 je uvedené, že „policajt je oprávnený zaistiť osobu,
a) ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie
iných osôb alebo majetok,
b) pristihnutú pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to
nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci,
c) ktorá sa pokúsila o útek pri predvedení podľa § 17 alebo § 18, a dôvodná obava z jej úteku trvá,
d) ktorá na útvare Policajného zboru uráža policajta alebo inú osobu alebo sa správa inak agresívne,
e) na ktorú bolo vyhlásené medzinárodné policajné pátranie.
f) ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej
súvislosť s trestným činom,
g) pred zistením jej totožnosti podľa § 18, ak sa nachádza na mieste, na ktorom hrozí teroristický útok,
alebo na mieste, kde došlo k teroristickému útoku,
h) pred zistením jej totožnosti podľa § 18, ak sa nachádza v priestore, v ktorom sa zakročuje pod
jednotným velením za podmienok podľa § 66 proti nebezpečnému páchateľovi a použitie výzvy na
preukázanie totožnosti podľa § 18 môže ohroziť život alebo zdravie zakročujúceho policajta alebo
osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore,
i) ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy 8“.
V súvislosti so zaistením osoby podľa Zákona o PZ je však potrebné poukázať na ustanovenie § 19
ods. 2 Zákona o PZ, podľa ktorého je povinný útvar PZ, ktorý prevzal od policajta zaistenú osobu,
vydať o zaistení osoby rozhodnutie, pričom proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré
však nemá odkladný účinok. Je potrebné poznamenať, že v danom prípade sa až do prevzatia osoby
orgánom činným v trestnom konaní koná v režime správneho konania. Nastáva však otázka, ako
postupovať, pokiaľ by prevzatá zaistená osoba bola následne vzatá do väzby, avšak odvolací
8

§ 19 ods. 1 Zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
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(správny) orgán by zrušil predchádzajúce rozhodnutie o zaistení osoby podľa § 19 ods. 1 Zákona
o PZ. V tomto prípade sa ponúkajú dva varianty, a to buď v prvom prípade záver, že väzba je zákonná
vzhľadom na následné prevzatie osoby podľa § 85 ods. 3 Trestného poriadku a rozhodnutie o väzbe,
pričom zrušenie rozhodnutia o zaistení osoby nemá na zákonnosť väzby vplyv, alebo v druhom
prípade konštatovanie, že väzba je nezákonná vzhľadom na zrušenie rozhodnutia o zaistení osoby,
čím by následne stratilo podklad aj prevzatie osoby a následná väzba. Sme názoru, že uvedené je
potrebné skúmať individuálne, avšak v prípade nezákonnosti zaistenia osoby je potrebné dospieť
k záveru aj o nezákonnosti následnej väzby. V príspevku je pre nás smerodajná aj skutočnosť
uvedená pod písmenom f), pričom na túto sa vzťahuje ustanovenie § 19 ods. 4 a 5 Zákona o PZ, kde
je uvedené, že „policajt je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo
inému príslušnému orgánu, ak po vykonaní úkonov zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, a ak ide o
zaistenie osoby podľa odseku 1 písm. f) v súvislosti s trestnými činmi terorizmu alebo o zaistenie
osoby podľa odseku 1 písm. g), nesmie zaistenie osoby trvať viac ako 48 hodín od obmedzenia
osobnej slobody. Ak policajt neodovzdá osobu orgánom činným v trestnom konaní, alebo inému
príslušnému orgánu, musí osobu ihneď prepustiť. Zaistenie osoby z dôvodov uvedených v odseku 1
nesmie trvať viac ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody9“. V zmysle Zákona o PZ však nie je
uvedená definícia „policajt“. Definíciu však môžeme nájsť v zákone č. 73/1998 Z.z. zákon o štátnej
službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej
stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, kde je v ustanovení §
1 ods. 3 uvedené, že „policajtom sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru,
príslušník informačnej služby, príslušník bezpečnostného úradu a príslušník Zboru väzenskej a
justičnej stráže10“ a taktiež v ustanovení § 2 ods. 1, kde je uvedené, že „policajtom sa na účely tohto
zákona rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona a vykonáva štátnu
službu v služobnom úrade11“.
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OSOBNÉ PREHLIADKY VYKONÁVANÉ V SÚVISLOSTI
S KRÁTKODOBÝM OBMEDZENÍM OSOBNEJ SLOBODY
Timotej Baďo
Univerzita Komenského v Bratislave, právnická fakulta
Abstract: In this article the author deals with issue of personal searches carried out in connection
with short-term restrictions on personal freedom, not only under the Code of Criminal Procedure, but
also under special laws. The article points out the basic differences between varieties of personal
searches. And, with reference to the available case law, postulates the elementary points of this issue.
Abstrakt: Nasledujúci príspevok sa zaoberá problematikou osobných prehliadok vykonávaných
v súvislosti s krátkodobým obmedzením osobnej slobody nielen podľa Trestného poriadku, ale aj
podľa osobitných zákonov. Príspevok poukazuje na základné rozdiely medzi jednotlivými typmi
osobných prehliadok a s poukazom na dostupnú judikatúru postuluje základné východiská tejto
problematiky.
Key words: Personal search, previous call, Criminal Procedure Code, the Police Act, the matter
important to criminal proceedings.
Kľúčové slová: Osobná prehliadka, predchádzajúca výzva, Trestný poriadok, Zákon o policajnom
zbore, vec dôležitá pre trestné konanie.
ÚVOD
Osobné prehliadky sú mimoriadne významným, nielen trestno-procesným inštitútom. Závisiac
od druhu osobnej prehliadky, tieto plnia dve základné funkcie – funkciu vyhľadávaciu a funkciu
zabezpečovaciu. Vyhľadávacia funkcia môže sledovať dva rozličné ciele - vyhľadanie veci dôležitej
pre trestné konanie alebo vyhľadanie a odňatie takej veci, ktorou by osoba, u ktorej sa osobná
prehliadka vykonáva, mohla ohroziť život a zdravie svoje alebo inej osoby. Zabezpečovacia funkcia
slúži na zabezpečenie vyhľadanej alebo dobrovoľne vydanej veci pre účely trestného konania.
Každá osobná prehliadka má presne stanovené zákonné podmienky a postupy pre jej správne
(zákonné) vykonanie, pričom vykonanie osobnej prehliadky so sebou prináša viacero významných
právnych dôsledkov.
Tento príspevok si kladie za úlohu zosumarizovať základné rozdiely medzi jednotlivými typmi
osobných prehliadok a analyzovať právne dôsledky, ktoré osobná prehliadka vyvoláva.
Inter alia pre právnu exaktnosť uvádzam, že nie všetky v príspevku spomenuté osobné
prehliadky zákonodarca expressis verbis za osobné prehliadky aj legislatívne označuje. V každom
spomenutom prípade však pôjde o inštrumentária, ktoré svojim účelom, spôsobom výkonu, intenzitou
zásahu do základných ľudských práv a slobôd sú osobnými prehliadkami de facto, a preto ich pre
účely zjednodušenia tohto príspevku budeme týmto spôsobom označovať.
1

OSOBNÉ PREHLIADKY VYKONÁVANÉ PODĽA TRESTNÉHO PORIADKU
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (ďalej len „Trestný poriadok“) rozlišuje dva druhy
osobných prehliadok. Osobná prehliadka, ktorej účelom je vyhľadať a zabezpečiť vec dôležitú pre
trestné konanie, je upravená v ustanoveniach § 99 ods. 3 a § 102 Trestného poriadku. Osobná
prehliadka, ktorej účelom je ochrana osôb (tzv. bezpečnostná prehliadka), je upravená v ustanovení
2
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§ 99 ods. 4 Trestného poriadku. Predmetné ustanovenia upravujú za akých podmienok a za akým
účelom je možné tieto osobné prehliadky vykonať.
Podmienkou zákonnosti každej osobnej prehliadky je, aby bola nariadená a vykonaná na to
oprávneným orgánom, aby prehliadka sledovala legitímny cieľ (účel), aby v súvislosti s jej
vykonávaním boli dodržané všetky relevantné zákonné ustanovenia, a aby boli rešpektované
základné ľudské práva a slobody a dôstojnosť osoby, voči ktorej sa osobná prehliadka vykonáva.
V právnej praxi nezriedka nastávajú situácie, keď určitá vec vyhľadaná alebo zabezpečená
prostredníctvom osobnej prehliadky je v trestnom konaní nepoužiteľná z dôvodu nezákonného
postupu pri jej vykonávaní. Dovetkom však treba dodať, že nie každé porušenie ustanovenia
upravujúceho výkon osobnej prehliadky automaticky (mechanicky) rezultuje v nepoužiteľnosť
dôkazov získaných jej prostredníctvom (k uvedenú viď ďalej v texte).
Prvou podmienkou zákonnosti každého úkonu trestného konania, vrátane výkonu osobnej
prehliadky je, aby ho vykonal príslušný orgán. Pod príslušnosťou rozumieme príslušnosť vecnú,
miestnu a osobnú. Bez príslušnosti totiž niet právomoci a bez právomoci niet oprávnenia. Preto ak by
osobnú prehliadku vykonal nepríslušný orgán, spravidla by to znamenalo nezákonnosť celej
vykonanej osobnej prehliadky.
O osobnú prehliadku vykonanú miestne nepríslušným orgánom, by mohlo ísť napríklad
v prípade, ak by prokurátor okresnej prokuratúry v Skalici vykonal osobnú prehliadku v obvode
Okresného súdu Michalovce. Nie však nevyhnutne v každom jednom prípade. V zmysle § 56 ods. 1
posledná alinea Trestného poriadku je možné, aby orgán činný v trestnom konaní vykonal osobne
úkon trestného konania aj mimo svojho obvodu v prípade, ak vec nepripúšťa odklad alebo je to na
riadne posúdenie veci nevyhnutné. Druhou výnimkou z príslušnosti sú prípady upravené v ustanovení
§ 199 ods. 4 Trestného poriadku a § 201 ods. 1 Trestného poriadku.1 Aj keď predmetné ustanovenia
expressis verbis narábajú s pojmom „policajt“, je nepochybné, že tieto sa primerane vzťahujú aj na
prokurátora. Osobná prehliadka (alebo iný úkon trestného konania) môže byť právne súladným
spôsobom vykonaný aj miestne nepríslušným prokurátorom alebo policajtom aj v prípade, ak ide
o úkon, ktorým sa trestné stíhanie začína, resp. ide o úkon, ktorý bezprostredne nadväzuje na začatie
trestného stíhania nepríslušným orgánom.
Logickým výkladom ustanovenia § 201 ods. 1 Trestného poriadku a jeho komparáciou
s ustanovením § 199 ods. 4 Trestného poriadku, ktoré vyžaduje odovzdanie trestnej veci príslušnému
policajtovi najneskôr do troch dní, možno dospieť k záveru, že výnimka z príslušnosti sa v tomto
prípade nevzťahuje na úplne všetky úkony trestného konania, ale iba na tie úkony, ktoré
bezprostredne nadväzujú na začatie trestného stíhania vykonaním neodkladného, neopakovateľného
alebo zaisťovacieho úkonu nepríslušným orgánom činným v trestnom konaní, a ktorých vykonanie
nie je možné alebo vhodné odložiť. Obdobné závery vyplývajú aj z dôvodovej správy k Trestnému
poriadku, podľa ktorej sa predmetná výnimka neuplatní napríklad na úkony vykonávané až po
vznesení obvinenia (napr. výsluch obvineného).
V súvislosti s miestnou nepríslušnosťou policajtov však nemožno nedodať nasledujúce. Sme
toho právneho názoru, že nič také ako zákonná miestna príslušnosť policajtov v postavení
orgánu činného v trestnom konaní neexistuje. Miestna príslušnosť takéhoto policajta nie je
upravená ani v Trestnom poriadku, a ani v zákone č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore či v inom
všeobecne záväznom právnom predpise. Miestna príslušnosť policajtov je upravená iba v nariadení
Podľa § 201 ods. 1 druhá veta Trestného poriadku úkony, ktorými sa začalo trestné stíhanie alebo
ktoré boli vykonané po začatí trestného stíhania miestne nepríslušným policajtom, nie je potrebné
opakovať, ak boli vykonané podľa tohto zákona.
Podľa § 199 ods. 4 Trestného poriadku Trestné stíhanie sa začne vykonaním zaisťovacieho úkonu,
neodkladného úkonu alebo neopakovateľného úkonu aj vtedy, ak ho vykonal nepríslušný policajt, ak
nebolo možné dosiahnuť, aby ho vykonal príslušný policajt, a najneskôr do troch dní od jeho
vykonania odovzdá vec príslušnému policajtovi spolu s uznesením o začatí trestného stíhania.
1
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ministra vnútra SR č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného zboru a útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov
a o postupe v trestnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“). Predmetné
nariadenie však nie je všeobecne záväzným právnym predpisom, ale iba interným aktom riadenia,
a teda má výlučne iba účinky, ktoré pôsobia do vnútra štruktúry orgánu verejnej moci. Jeho
nedodržanie samo o sebe nikdy nevyvolá také účinky, ktoré by mohli mať vplyv na úkony vykonávané
podľa Trestného poriadku. Zjednodušene povedané či policajt postupoval v súlade alebo v rozpore
s predmetným nariadením je pre trestné konanie absolútne irelevantné.
Ustanovenie § 7 ods. 1 ZPZ explicitne ustanovuje, že policajt, vykonávajúci vyšetrovanie, resp.
skrátené vyšetrovanie, je viazaný iba ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná
a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu.
Nariadenie (interný akt) je teda pre policajta vykonávajúceho (skrátené) vyšetrovanie bez
právneho významu vo vzťahu k úkonom vykonávaným podľa Trestného poriadku.
Z ustanovenia § 56 ods. 1 prvá alinea Trestného poriadku, ako aj z ustanovení § 199 ods. 4 a
§ 201 ods. 1 Trestného poriadku účinných do dňa 31.01.2019, síce možno implicitne vyvodzovať, že
aj zákonodarca zrejme predpokladal existenciu osobitnej právnej úpravy miestnej príslušnosti
policajtov, avšak v súčasnosti takáto zákonná právna úprava neexistuje. Bez existencie akejkoľvek
zákonnej limitácie miestnej príslušnosti policajtov, potom musíme nevyhnutne vychádzať
z predpokladu, že policajt má príslušnosť pre celé územie Slovenskej republiky.
Na základe vyššie uvedeného sme toho názoru, že žiadna osobná prehliadka nemôže byť
nezákonná z dôvodu miestnej nepríslušnosti policajta.
Naproti tomu vecná príslušnosť policajtov je v Trestnom poriadku upravená pomerne exaktne,
a táto môže jednak závisieť od výšky trestnej sadzby alebo od charakteru trestnej činnosti (napr.
skrátené vyšetrovanie o trestných činoch proti životnému prostrediu vykonáva vyšetrovateľ PZ).
Ako vecne nepríslušný orgán by mohol vykonať osobnú prehliadku aj prokurátor. Napríklad,
ak by prokurátor okresnej prokuratúry vykonal osobnú prehliadku pre trestné činy, ktoré spadajú do
vecnej pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu.2 Takýto úkon prokurátora by mohol byť
nezákonný v prípade, ak by neboli splnené podmienky podľa § 199 ods. 4 alebo § 201 ods. 1
Trestného poriadku.
Policajt aj prokurátor sa môžu v súvislosti s absenciou osobnej príslušnosti dopustiť
nezákonného postupu. Pôjde o prípady trestných činov spáchaných príslušníkmi ozbrojených
bezpečnostných zborov a colníkov, na ktorých vyšetrovanie je zo zákona osobne príslušný
vyšetrovateľ policajného zboru zaradený na Úrade inšpekčnej služby a na vykonávanie dozoru
v trestnom konaní prokurátor krajskej prokuratúry.3
Pokiaľ ide o príslušnosť na vykonanie osobnej (bezpečnostnej) prehliadky podľa § 99 ods. 4
Trestného poriadku je príslušnosť orgánu oprávňujúceho jej vykonanie upravená odlišne.
V určitých prípadoch je možné, aby túto prehliadku vykonala aj osoba, ktorá nie je orgánom
činným v trestnom konaní. Podľa § 99 ods. 4 Trestného poriadku je možné osobnú (bezpečnostnú)
prehliadku vykonať u zadržanej osoby a u osoby, ktorá bola zatknutá alebo ktorá sa berie do väzby.
Ide teda o úkony, pri ktorých, s výnimkou zadržania, nie je nevyhnutné, aby boli vykonané orgánom
činným v trestnom konaní. Napríklad príkaz na dodanie do výkonu trestu (na ktorý sa aplikujú
primerane ustanovenia o príkaze na zatknutie) nerealizujú orgány činné v trestnom konaní, ktoré vo
fáze vykonávacieho konania už ani nefigurujú, ale realizujú ho príslušníci policajného zboru spadajúci
do príslušnosti osobitného útvaru, prípadne ho môžu realizovať aj príslušníci vojenskej polície a
ozbrojení príslušníci finančnej správy.

2
3

§ 14 Trestného poriadku.
§ 46 ods. 7 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.

653

Aj ustanovenie § 103 Trestného poriadku upravujúceho vstup do obydlia počíta s možnosťou,
že podľa odseku 2 k predmetnému ustanovenia môžu postupovať aj policajti, ktorí nie sú orgánmi
činnými v trestnom konaní, pričom Trestný poriadok (§ 103 ods. 3) s vykonaním takéhoto vstupu do
obydlia počíta aj s možnosťou následného vykonania bezpečnostnej prehliadky podľa § 99 ods. 4
Trestného poriadku. Je teda zrejmé, že zákonodarca rozlišuje medzi pojmami policajt a príslušník
policajného zboru, a to aj s procesnými dôsledkami. Možno teda uzatvoriť, že na vykonanie
bezpečnostnej prehliadky podľa § 99 ods. 4 Trestného poriadku je príslušný ten orgán, ktorý
je príslušný na vykonanie úkonu, ktorý je predpokladom pre vykonanie bezpečnostnej
prehliadky. V určitých osobitných prípadoch je však prípustné, aby prehliadku podľa naposledy
spomenutého ustanovenia vykonala aj osoba, ktorú Trestný poriadok vôbec nepredpokladá ako
oprávnený subjekt (k uvedenému pozri poslednú kapitolu).
Bezpečnostná prehliadka, na rozdiel od osobnej prehliadky, nikdy nemôže byť úkonom, ktorým
sa začína trestné stíhanie (§ 199 ods. 1 tretia veta Trestného poriadku).
V prípade, ak sa bezpečnostnou prehliadkou nájde vec dôležitá pre trestné konanie, sa trestné
konanie začína až na to nadväzujúcim zabezpečovacím úkonom, napríklad vydaním veci podľa § 89
ods. 1 Trestného poriadku alebo jej odňatím podľa § 91 ods. 1 Trestného poriadku. Ak sa vec dôležitá
pre trestné konanie nájde osobnou prehliadkou podľa § 102 Trestného poriadku, k tejto prehliadke už
nepristupuje žiadny osobitný zabezpečovací úkon, nakoľko osobná prehliadka je sama (aj)
zabezpečovacím úkonom a veci nájdené pri osobnej prehliadke sa osobnou prehliadkou zároveň aj
zabezpečujú pre potreby trestného konania.
Sledovaným účelom, a zároveň aj podmienkou realizácie osobných prehliadok, je pri prvej
spomenutej prehliadke podozrenie, že osoba má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie a pri
druhom type prehliadky podozrenie, že osoba má pri sebe zbraň alebo inú vec, ktorou by mohla
ohroziť život alebo zdravie.
Mieru podozrenia v prípadoch osobných prehliadok Trestný poriadok neurčuje. Mieru
podozrenia v prípade osobnej prehliadky podľa § 102 Trestného poriadku však nie je možné založiť
iba na subjektívnych dojmoch konajúceho orgánu. Okolnosti, ktoré majú odôvodňovať vykonanie
osobnej prehliadky musia mať objektívny základ a musia sa ako objektívne a dôvodné javiť aj
nezávislému pozorovateľovi. Nie je prípustné vykonať osobnú prehliadku len z dôvodu, že sa určitá
osoba správa čudne alebo podozrivo, ak nepácha žiadnu trestnú činnosť a ani sa v blízkosti miesta
spáchania trestného činu nenachádza.4 Aj keď miestna a osobná znalosť príslušníkov policajného
zboru má pri vykonávaní úkonov trestného konania svoj význam, táto musí byť vždy podporená
objektívne poznateľnými skutočnosťami. Napríklad nebude možné podrobiť osobnej prehliadke
vybranú osobu len z toho dôvodu, že táto v minulosti bola odsúdená za držbu omamných
a psychotropných látok. Pokiaľ sa však takáto osoba spolu s osobami drogovo závislými zdržuje na
mieste, kde sa obvykle predávajú omamné a psychotropné látky, takéto okolnosti môžu v konkrétnom
prípade odôvodňovať vykonanie osobnej prehliadky v zmysle § 102 Trestného poriadku.
Pokiaľ ide o podozrenie, že osoba má pri sebe zbraň alebo inú vec, ktorou by mohla ohroziť
život alebo zdravie nie je potrebné, aby zasahujúci orgán mal takéto podozrenie podporené
objektivizovateľnými skutočnosťami. Bezpečnostná prehliadka je preventívne opatrenie, ktoré
môže byť realizované v každom jednom prípade zadržania alebo zatknutia osoby, bez potreby
osobitne odôvodňovať takýto postup.5
Ďalšou podmienkou realizácie osobných prehliadok je predchádzajúca výzva. Pri osobnej
prehliadke je táto až na zákonné výnimky6 obligatórnym prvkom. Pri bezpečnostnej prehliadke je

Uznesenie NS SR, sp. zn. 1T/13/2015 zo dňa 27. septembra 2018.
Uznesenie NS SR, sp. zn. 2Tdo/53/2016 zo dňa 25. apríla 2017.
6 § 104 ods. 2 Trestného poriadku.
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predchádzajúca výzva fakultatívna a nie je ani právne upravená. Každá výzva v týchto prípadoch plní
odlišný účel. Kým v prvom prípade predchádzajúca výzva je zákonnou náležitosťou úkonu trestného
konania a jej účelom je dodržiavanie proporcionality a subsidiarity vykonávania invazívnych úkonov
trestného konania, v druhom prípade ide výlučne iba o otázku služobnej taktiky.
Pri vyhľadávaní a zabezpečovaní veci dôležitej pre trestné konanie sa vyžaduje, aby osoba,
u ktorej sa má osobná prehliadka vykonať bola najprv vyzvaná, aby vec, na ktorú sa príkaz vzťahuje
dobrovoľne vydala. Osoba však musí byť vyzvaná na vydanie veci, ktoré sú určené aspoň druhovo.
Nepostačuje výzva v znení: „Vydajte mi vec dôležitú pre trestné konanie!“, s ktorou sa možno v praxi
neraz stretnúť. Pokiaľ však vykonanie osobnej prehliadky smeruje voči osobe, ktorá je podozrivá
alebo obvinená z trestnej činnosti je nevyhnutné predchádzajúcu výzvu spojiť s poučením v zmysle
zásady nemo tenetur se ipso accusare (nikto nie je povinný usvedčovať sám seba). Právo
neusvedčovať samého seba sa totiž netýka iba práva nevypovedať, ale aj práva akýmkoľvek aktívnym
konaním neprispievať k svojmu vlastnému obvineniu. K takémuto aktívnemu konaniu nesmie byť nikto
nútený a o takomto práve musí byť osoba náležite poučená.
Nedostatočným alebo nesprávnym poučením môže dôjsť k porušeniu obhajobných práv
konkrétnej osoby, pretože v dôsledku jej zavinenej nevedomosti o skutočnostiach dôležitých pre
trestné konanie, takáto osoba nemusí po kvalitatívnej stránke vedieť dostatočne sformulovať svoju
vôľu. Na takomto „nedostatku“ vo vôli potom nemožno založiť „dobrovoľnosť“ vydania veci. Z jej
pohľadu ide o špecifickú formu omylu. Je preto nevyhnutné, aby osoba pri tom-ktorom úkone bola
vždy poučená o všetkých právach, ktoré sa s daným úkonom spájajú. Nikto nemôže stratiť svoje práva
len z dôvodu, že o nich nebol dostatočne poučený, ak o nich poučený mal byť.
Z rovnakých dôvodov nie je prípustné, aby osoba v postavení podozrivého alebo obvineného
bola na vydanie veci nútená pod hrozbou poriadkovej pokuty.7 Časť judikačnej činnosti súdov sa však
v tomto smere odkláňa od prílišného formalizmu. Najvyšší súd SR vo veci vedenej pod sp. zn.
4Tdo/26/2019 v naznačených súvislostiach zohľadnil aj okolnosti konkrétneho prípadu, keď
konštatoval, že podozrivý bol v súvislosti s vydaním veci síce poučený aj o možnosti uloženia
poriadkovej pokuty, avšak v jeho prípade išlo o osobu páchateľa, ktorý bol v minulosti za držbu
a nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami odsúdený, a teda si plne uvedomoval trestnosť
takéhoto konania v dôsledku čoho nemožno dospieť k záveru, že by hrozba poriadkovou pokutou
mala u neho vplyv na dobrovoľnosť vydania veci.
Ústavný súd v SR v konaní vedenom pod sp. zn. II. ÚS 309/2013 konštatoval, že pokiaľ mal
sťažovateľ pocit, že je k vydaniu veci (hrozbou poriadkovej pokuty) nútený, mal odmietnuť zápisnicu
o vydaní veci podpísať, čo sa však neučinil.
Možno teda konštatovať, že časť judikačnej činnosti, s ohľadom na okolnosti konkrétneho
prípadu, pripúšťa ako zákonný aj dôkaz, ktorý bol vydaný pod hrozbou poriadkovej pokuty.
Je však nenáležité a odporujúce logike, aby poučenia pri edičných úkonoch vykonávaných
voči podozrivým alebo obvineným osobám takéto poučenia obsahovali, nakoľko uloženie poriadkovej
pokuty, v takýchto prípadoch nikdy nebude možné.
V absolútnej väčšine prípadov však prichádza k výkonu osobnej prehliadky aj v prípadoch, keď
osoba na základe predchádzajúcej výzvy dobrovoľne vydala veci dôležité pre trestné konanie.
V prípade, ak ide o veci, ktoré sú určené druhovo, si orgán vykonávajúci osobnú prehliadku nemôže
byť istý či osoba vydala všetky veci, ktoré sú pre trestné konanie dôležité. V prípadoch, keď majú byť
osobnou prehliadkou zabezpečené veci rovnakého druhu a neurčitého počtu, k výkonu osobnej
prehliadky sa spravidla pristúpi aj po tom, čo osoba vec dobrovoľne vydala. K upusteniu od výkonu
osobnej prehliadky z dôvodu dobrovoľného vydania veci spravidla dochádza iba v prípadoch, ak je
hľadanou vecou vec individuálne určená.

Funke proti Francúzsku, Rozsudok ESĽP zo dňa 25. februára 1993 alebo Rozsudok Krajského
súdu v Trnave, sp. zn. 3To/41/2018 zo dňa 07.08.2018 a iné.
7
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Výzva realizovaná v súvislosti s bezpečnostnou prehliadkou, je výzvou fakultatívnou, a táto
má v praxi viaceré podoby. V praxi najproblematickejšou je výzva spočívajúca v tom, aby osoba
vyložila všetko čo má pri sebe (vo vreckách nohavíc, v ruksaku, v kabelke a pod.). Najvyšší súd SR
konštatoval, že takáto forma realizácie osobnej prehliadky je formou primeranou.8 Takýto záver je
plne pochopiteľným, nakoľko prax prináša situácie, v ktorých by realizovanie bezpečnostnej
prehliadky iným spôsobom mohlo ohroziť na živote alebo zdraví osobu, ktorá bezpečnostnú
prehliadku vykonáva. V praxi sa možno stretnúť s prípadmi, keď osoby u seba prechovávajú injekčné
striekačky, ktoré by pri bezpečnostnej prehliadke vykonávanej ohmatom šatstva mohli zraniť osobu
vykonávajúcu bezpečnostnú prehliadku. V takomto prípade bude pre osobu vykonávajúcu
bezpečnostnú prehliadku nepochybne bezpečnejšie, ak osobu, u ktorej sa má bezpečnostná
prehliadka vykonať vyzve, aby sama vyvrátila vrecká nohavíc, vysypala obsah kabelky a pod. Bolo
by nenáležité od zasahujúcich príslušníkov požadovať, aby sa pri výkone svojej služobnej činnosti
vystavovali nedôvodnému riziku, ak je toto riziko možné eliminovať.
K poučeniu v zmysle zásady nemo tenetur pri realizovaní bezpečnostných prehliadok
neprichádza, nakoľko postupom podľa § 99 ods. 4 Trestného poriadku sa nezabezpečuje vec dôležitá
pre trestné konanie, teda nezabezpečuje sa dôkaz, ktorý by mal byť v trestnom konaní použitý.
Bezpečnostná prehliadka slúži výlučne k ochrane života a zdravia, a preto tento účel nemožno
obchádzať a nahrádzať ňou osobnú prehliadku vykonávanú podľa § 102 Trestného poriadku.
Aj keď bezpečnostná prehliadka neslúži na vyhľadávanie a zabezpečovanie vecí dôležitých
pre trestné konanie, tým však nie je vylúčené, že v prípade, ak je v rámci bezpečnostnej prehliadky
nájdená (aj) vec dôležitá pre trestné konanie, aby táto bola do trestného konania zabezpečená.
K tomu však musí pristúpiť zabezpečovací úkon podľa Trestného poriadku, spravidla vydanie veci
podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku alebo zaisťovací úkon podľa osobitného zákona, napríklad
zaistene veci podľa § 21 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore.
Ďalším dôležitým rozdielom pri vykonávaní osobnej prehliadky a bezpečnostnej prehliadky
v režime Trestného poriadku je, že pri vykonávaní osobnej prehliadky, na rozdiel od bezpečnostnej
prehliadky, musí byť prítomná nezúčastnená osoba. Nezúčastnená osoba je nezávislým
pozorovateľom, ktorý garantuje zákonnosť vykonávaného úkonu, pričom absencia prítomnosti
nezúčastnenej osoby spravidla spôsobuje nezákonnosť takto získaných dôkazov. V zmysle judikatúry
najvyššieho súdu SR však absenciu nezúčastnenej osoby môže v určitých prípadoch konvalidovať
prítomnosť obhajcu osoby, voči ktorej sa úkon vykonáva;9 tento nedostatok však nemôže byť
konvalidovaný napríklad prítomnosťou tlmočníka.10
Otázne však ostáva či aj v prípade vykonania osobnej prehliadky bez prítomnosti
nezúčastnenej osoby, resp. obhajcu osoby, by v každom jednom prípade bolo nevyhnutné
konštatovať, že všetko čo sa takouto prehliadkou vyhľadalo alebo zabezpečilo je procesne
nepoužiteľné. Sme toho názoru, že absencia prítomnosti nezúčastnenej osoby by mala spôsobovať
nepoužiteľnosť ňou získaných dôkazov iba v prípade, ak ostanú nerozptýlené pochybnosti ohľadom
toho ako osobná prehliadka naozaj prebiehala. Napríklad, pokiaľ osoba, u ktorej sa prehliadka
vykonala, zápisnicu o osobnej prehliadke vlastnoručne podpíše a následne napríklad v procesne
perfektnej zápisnici o svojom výsluchu potvrdí, že vec jej bola v rámci osobnej prehliadky riadne
odňatá, bolo by podľa nášho názoru možné v trestnom konaní zohľadniť (aspoň podporne) aj takto
získané dôkazy. Rovnako máme za to, že zaznamenanie osobnej prehliadky na kamerový záznam
nahrádza prítomnosť nezúčastnenej osoby. O tom, ako úkon prebiehal, však nie je možné vypočúvať
orgán činný v trestnom konaní, ktorý takýto úkon realizoval a takýmto spôsobom konvalidovať

8

Uznesenie NS SR, sp. zn. 2Tdo/53/2016.
Uznesenie NS SR, sp. zn. 4Tdo/82/2015 zo dňa 26. septembra 2017.
10 Rozsudok NS SR, sp. zn. 2 TdoV 16/2014 zo dňa 22. júla 2015.
9
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nedostatky v podstatných náležitostiach zápisnice.11 Orgán činný v trestnom konaní je však možné
vypočuť k formálnym nedostatkom zápisnice o vykonávanom úkone, napríklad k nesprávne
uvedenému údaju o čase začatia alebo skončenia úkonu.12
Podľa nášho názoru, ak došlo na základe predchádzajúcej výzvy k dobrovoľnému
vydaniu veci ešte pred pristúpením k vykonaniu osobnej prehliadky, nevyžaduje sa pre
zachovanie zákonnosti takéhoto postupu prítomnosť nezúčastnenej osoby.
Podľa § 104 ods. 1 Trestného poriadku osobnú prehliadku možno vykonať len po
predchádzajúcej výzve toho, na kom sa má taký úkon vykonať, a to len vtedy, ak sa výzvou
nedosiahlo dobrovoľné vydanie hľadanej veci. Podľa § 105 ods. 1 Trestného poriadku k výkonu
osobnej prehliadky treba pribrať nezúčastnenú osobu.
Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že k výkonu osobnej prehliadky dochádza až po
dobrovoľnej výzve, pričom až pri výkone osobnej prehliadky (ide o tú časť osobnej prehliadky, pri
ktorej sa proti vôli konkrétnej osoby vyhľadáva a zabezpečuje vec dôležitá pre trestné konanie), je
prítomnosť nezúčastnenej osoby nevyhnutná.
Primerane možno zohľadniť ustanovenie o vydaní veci podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku,
pri ktorom postupe sa nevyžaduje prítomnosť nezúčastnenej osoby. Výzva na dobrovoľné vydanie
veci, a jej prípadne dobrovoľné vydanie realizované pred skutočným výkonom osobnej prehliadky, sa
de facto ničím nelíši od postupu podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku.
Absencia nezúčastnenej osoby v súvislosti s osobnou prehliadkou by bola podľa nášho názoru
právne významná iba v tej časti, v rámci ktorej dochádza k vyhľadaniu a následnému
(nedobrovoľnému) odňatiu veci.
Naproti tomu sa pri vykonávaní bezpečnostnej prehliadky (§ 99 ods. 4 Trestného poriadku)
prítomnosť nezúčastnenej osoby nevyžaduje, čo je odôvodnené povahou takéhoto úkonu, ktorého
vykonanie jednak spravidla nemožno odložiť, a tiež ide o prípady, v ktorých by mohla byť
nezúčastnená osoba vystavená riziku ohrozenia života a zdravia. Z týchto dôvodov však možno
nepribrať nezúčastnenú osobu aj v prípadoch vykonávania osobnej prehliadky podľa § 102 Trestného
poriadku.
Pri bezpečnostnej prehliadke sa nevyžaduje, aby túto vykonala osoba rovnakého pohlavia, tak
ako je to v prípade osobnej prehliadky. Porušenie ustanovenia § 102 ods. 3 Trestného poriadku 13 by
však podľa nášho názoru nespôsobovalo nepoužiteľnosť dôkazov získaných osobnou prehliadkou.
Nie každé porušenie zákona znamená automatickú nepoužiteľnosť dôkazu, dôležité je prihliadnuť aj
na intenzitu porušenia a na to, ako porušenie ovplyvnilo postavenie obvineného. Pokiaľ by inak bola
osobná prehliadka v ostatnom vykonaná zákonne, porušenie naposledy citovaného ustanovenia by
mohlo zakladať, podľa nášho názoru, iba nárok na primeranú kompenzáciu v osobitnom spore.14
OSOBNÉ PREHLIADKY VYKONÁVANÉ PODĽA ZÁKONA O POLICAJNOM ZBORE
Zákon č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore (ďalej aj „ZPZ“) upravuje dva základné typy
osobných prehliadok, ktoré obe majú povahu bezpečnostných prehliadok. Predmetný zákon
neupravuje žiaden typ osobnej prehliadky, ktorej účelom je zabezpečovanie vecí dôležitých pre
trestné konanie alebo konanie podľa osobitných zákonov.
Prvým typom bezpečnostnej prehliadky (aj keď ju zákonodarca takto neoznačuje) je právo
policajta presvedčiť sa či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň, a ak ju
má odňať ju (§ 22 ZPZ). Zákonodarca v súvislosti s ustanovením § 22 ZPZ výslovne používa iba
pojem „zbraň“, teda do tohto výpočtu nezahŕňa aj právo odňať inú vec, ktorou by mohla osoba ohroziť
3

Rozsudok NS SR, sp. zn. 2 TdoV 21/2013 zo dňa 04. júna 2013 alebo Uznesenie NS SR, sp. zn.
2 Tdo 34/2014 zo dňa 12. augusta 2014.
12 Rozsudok NS SR, sp. zn. 2To/12/2013 zo dňa 25. februára 2014.
13 Podľa § 102 ods. 3 Trestného poriadku osobnú prehliadku vykonáva vždy osoba rovnakého
pohlavia.
14 Nález ÚS SR, sp. zn. III. ÚS 204/02 zo dňa 22. januára 2004.
11
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život alebo zdravie svoje či inej osoby, napríklad jed alebo omamné či psychotropné látky. Sme toho
názoru, že v tomto prípade je potrebné zvoliť extenzívny výklad predmetného ustanovenia
a subsumovať pod toto oprávnenie aj iné veci, ktoré síce nie sú zbraňou, avšak napriek tomu ich
ponechanie v dispozícii osoby by mohlo ohroziť život alebo zdravie. V týchto súvislostiach možno
spomenúť ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 464/1991 Zb. o obecnej polícii, ktoré umožňuje
príslušníkovi obecnej polície presvedčiť sa, či ten, koho zadržiava alebo predvádza, nie je ozbrojený
alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie. Ide teda o istú
nedôslednosť zákonodarcu, z ktorej však nemožno vyvodzovať ten záver, že príslušník obecnej
polície oprávnenie presvedčiť sa o existencii inej veci spôsobilej ohroziť život alebo zdravie má, avšak
príslušník štátnej polície takýmto oprávnením nedisponuje.
Nevyhnutnou podmienku pre realizáciu bezpečnostnej prehliadky podľa § 22 ZPZ je
predchádzajúca existencia služobného zákroku.15
Nie každá služobná činnosť policajta je zároveň aj služobným zákrokom. Služobným zákrokom
je iba tá služobná činnosť, pri ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných ľudských práv a slobôd
osoby. Najvyšší súd SR uvádza, že za služobný zákrok sa považujú prípady upravené v § 17 ods. 2,
§ 17b ods. 1, § 18 ods. 3, § 19 ods. 1, § 23 ods. 2, § 28 ods. 2 ZPZ.16 Za služobný zákrok sa teda
nebude považovať napríklad zisťovanie totožnosti v zmysle § 18 ods. 1 ZPZ, ale až prípadné
predvedenie takejto osoby podľa § 18 ods. 3 ZPZ za účelom zistenia totožnosti, ak táto svoju
totožnosť odmietne preukázať.
Podľa nášho názoru otáznym stále ostáva či možno považovať za služobný zákrok aj postup
podľa iného zákona než zákona č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore, napríklad postup podľa
Trestného poriadku. K uvedenému pozri bližšie skorší článok autora: K problematike bezpečnostných
prehliadok.17
Pri postupe podľa § 22 ZPZ je obdobne ako pri postupe podľa § 99 ods. 4 Trestného poriadku
možné realizovať predchádzajúcu výzvu. Účely oboch prehliadok sú v takomto prípade úplne
identické, a preto zastávame názor, že aj na bezpečnostnú prehliadku vykonávanú podľa § 22 ZPZ
sú plne aplikovateľné závery postulované v uznesení Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Tdo/53/2016 zo
dňa 25. februára 2016 týkajúce sa bezpečnostnej prehliadky podľa § 99 ods. 4 Trestného poriadku,
v ktorom rozhodnutí najvyšší súd konštatoval, že ide o preventívne opatrenie, pričom za primeranú
formu realizácie možno považovať aj výzvu na vyloženie všetkých vecí, ktoré má osoba pri sebe.
Obdobný názor zastáva Najvyšší súd SR aj vo svojom skoršom rozhodnutí (uznesenie sp. zn. 2 Tdo
27/2012 zo dňa 26. júna 2012), v ktorom vo vzťahu k bezpečnostnej prehliadke konštatoval, že
v rámci jej výkonu je primerané, aby bola osoba vyzvaná na vyloženie všetkého, čo má pri sebe,
vrátane vecí z kabelky.
Výzvu na vyloženie všetkých vecí teda nemožno považovať za akési osobitné (ďalšie)
oprávnenie policajta, ale iba za (primeranú) formu realizácie výkonu bezpečnostných prehliadok.
Ďalšou osobitnou osobnou prehliadkou, ktorá ma charakter bezpečnostnej prehliadky, je
prehliadka, ktorá sa vykonáva v súvislosti s umiestnením osoby do cely policajného zaistenia (ďalej
ako „CPZ“). V zmysle § 43 ZPZ pred umiestnením osoby do CPZ odoberie policajt, ktorý vykonáva
ochranu cely, tejto osobe veci, ktorými by mohla ohroziť vlastný život alebo zdravie alebo život a
zdravie inej osoby. Takáto bezpečnostná prehliadka je v tomto prípade koncipovaná ako obligatórna,
nie ako fakultatívna, ako je to pri iných druhoch osobných prehliadok. Účelom takejto prehliadky je
predovšetkým ochrana života a zdravia osoby umiestnenej v CPZ. Takto umiestnené osoby neraz
majú suicidálne sklony alebo sklony k sebapoškodzovaniu, preto je v praxi úplne bežné, že pred
umiestnením osoby do CZP sa tejto odoberú aj také veci, akými sú opasok alebo šnúrky do topánok.
Je nepochybné, že niektoré veci, ktorými by si umiestnená osoba mohla ublížiť (napr. už spomenuté
šnúrky do topánok alebo lanko či rybársky vlasec) nie je možné spoľahlivo zistiť (odhaliť) bez
dôkladnej bezpečnostnej prehliadky, napr. len samotným ohmatom šatstva osoby. Výzva na vydanie
Podľa § 9 ods. 3 ZPZ služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná
činnosť policajta, pri ktorom sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.
16 Rozsudok NS SR, sp. zn. 4Tdo/92/2016 zo dňa 18. apríla 2018.
17 Baďo, T.: K problematike bezpečnostných prehliadok, dostupné na:
˂http://www.pravnelisty.sk/clanky/a671-k-problematike-bezpecnostnych-prehliadok>
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všetkých vecí, ktoré má umiestnená osoba pri sebe bude preto výzvou zákonnou a primeranou
sledovanému účelu.
Podľa ustanovenia § 43 ZPZ však nemožno postupovať v každom jednom prípade
obmedzenia na osobnej slobode, ale iba v tých prípadoch, v ktorých je možné osobu umiestniť do
CPZ. Napríklad v prípade predvedenia osoby podľa § 17 ods. 2, § 17b ods. 1, § 18 ods. 3 ZPZ túto
nie je možné umiestniť do CPZ, a preto jej ani nie je možné vykonať bezpečnostnú prehliadku podľa
§ 43 ZPZ. Vykonanie bezpečnostnej prehliadky podľa § 22 ZPZ tým však nie je vylúčené.
Pokiaľ sa pri vykonávaní bezpečnostnej prehliadky podľa § 43 ZPZ nájde vec dôležitá pre
trestné konanie, postupuje sa štandardným spôsobom, a to buď výzvou na vydanie veci podľa § 89
ods. 1 Trestného poriadku (s účinkami začatia trestného stíhania) alebo odňatím veci podľa § 21 ZPZ
a následným prevzatím veci do trestného konania podľa § 92 Trestného poriadku (s účinkami začatia
trestného stíhania). Špecifikum ustanovenia § 43 ZPZ je, že na takýto postup nie je oprávnený každý
policajt, ale výlučne iba policajt, ktorý vykonáva ochranu CPZ.
VYKONANIE OSOBNEJ PPREHLIADKY ŠPECIALIZOVANÝMI POLICAJNÝMI ÚTVARMI
V trestnom konaní platí pravidlo, že úkony, ktorá majú význam pre trestné konanie je možné
podľa osobitných zákonov vykonávať iba vtedy, ak nemajú v Trestnom poriadku zodpovedajúci
ekvivalent18 alebo ak ide o podozrenie z trestnej činnosti, ktoré nie je dostatočne vopred známe.19
Z uvedeného však existuje aj zákonná výnimka, ktorá je aplikovateľná aj na vykonávanie
osobnej (bezpečnostnej) prehliadky podľa § 99 ods. 4 Trestného poriadku, vrátane predchádzajúceho
zadržania. Ide o prípady vopred naplánovaného zadržania podozrivej alebo obvinenej osoby, ktoré
sú často realizované osobitnými útvarmi (PPÚ, Útvar osobitného určenia), v ktorých nepôsobia
policajti, ktorí sú orgánmi činnými v trestnom konaní. Zadržanie vykonané policajtom osobitného
útvaru však vyvoláva identické právne účinky ako keby išlo o zadržanie orgánom činným v trestnom
konaní. Tento záver sa vzťahuje aj na vykonanie bezpečnostnej prehliadky podľa § 99 ods. 4
Trestného poriadku u zadržanej osoby. Právny základ takéhoto postupu možno nájsť v ustanovení §
7 ods. 2 ZPZ, podľa ktorého: Policajt vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní je vo veciach, ktoré
vyšetruje, oprávnený vyžadovať od služieb Policajného zboru v súlade so zákonmi a inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi zabezpečenie vykonania úkonov a opatrení nevyhnutných pre
vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám.
Policajt, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní, môže preniesť vykonanie určitého úkonu,
ktorý vzhľadom na povahu úkonu nemôže vykonať sám, na príslušníka iného policajného útvaru,
pričom takto realizovaný úkon trestného konania sa považuje za úkon orgánu činného v trestnom
konaní, ktorý o takúto súčinnosť požiadal. Zápisnicu o takomto úkone potom samozrejme vyhotoví
dožadujúci orgán činný v trestnom konaní. Takto možno vykonať nielen zadržanie, ale aj
bezpečnostnú prehliadku zadržanej osoby. Príslušník osobitného útvaru je teda oprávnený po
zadržaní a prípadnom spútaní osoby presvedčiť sa či zadržaná osoba nemá pri sebe zbraň alebo inú
vec, ktorou by mohla ohroziť život a zdravie. Takáto bezpečnostná prehliadka sa potom považuje za
bezpečnostnú prehliadku vykonanú podľa Trestného poriadku a nie podľa ZPZ.
Využívanie ustanovenia § 7 ods. 2 ZPZ je v praxi pomerne bežné, aj keď jeho explicitné
(písomné) vyjadrenie v trestných spisoch spravidla nenachádzame (čo nie je relevantnou chybou
úkonu). Pôjde napríklad o prípady, keď je potrebné vykonať obhliadku miesta činu na dne vodných
plôch, v ktorých je o takúto súčinnosť požiadaný policajný potápač alebo prítomnosť príslušníkov
špecializovaného policajného útvaru, ktorí na mieste činu zabezpečujú nebezpečný materiál a pod.
4

ZÁVER
Osobné prehliadky tvoria pomerne náročnú problematiku, ktorej neznalosť môže v praxi
spôsobovať nepoužiteľnosť kľúčových dôkazov. Z uvedeného dôvodu je potrebné tejto problematike
venovať náležitú pozornosť predovšetkým v procese vzdelávania príslušníkov policajného zboru.
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Rozsudok NS SR, sp. zn. 4Tdo/92/2016 zo dňa 18.04.2018.
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NAHRADENIE VÄZBY PEŇAŽNOU ZÁRUKOU
Igor Slovák
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The paper focuses on the analysis of the procedural institute of replacement of a custody
by monetary bail. It points out the historical context of the adoption of this institute into the legal order
of the Slovak Republic and also deals with comparisons with selected foreign legal regulation of
monetary bail.
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu procesného inštitútu náhrady väzby peňažnou zárukou
(kauciou). Poukazuje na historické súvislosti prijatia uvedeného inštitútu do právneho poriadku
Slovenskej republiky a taktiež sa venuje komparácií s vybranými zahraničnými úpravami peňažnej
záruky.
Key words: Custody, replacement, monetary bail, alternative measures to custody
Kľúčové slová: Väzba, nahradenie, peňažná záruka, alternatívy k väzbe
ÚVOD
Väzba predstavuje najzávažnejší zásah do základných práv a slobôd obvineného. Z judikatúry
Európskeho súdu pre ľudské práva ako aj národných súdov európskych štátov, Slovenskú republiku
nevynímajúc, za posledné obdobie vyplynula potreba nazerať na inštitút väzby ako na prostriedok
ultima ratio (napríklad rozsudok vo veci Ilijkov v. Bulharsko zo dňa 26.07.2001 alebo Ananyev a spol.
v. Rusko zo dňa 10.01.2012). Zo spomínanej rozhodovacej činnosti súdnych autorít vyplynula potreba
skúmať možnosti účinnej náhrady väzby pri existencií väzobných dôvodov a to za každých okolností
– aj bez explicitného návrhu na nahradenie väzby.1 Okrem záruky záujmového združenia alebo
dôveryhodnej osoby, písomného sľubu obvineného či dohľadu probačného a mediačného úradníka
sa v právnych poriadkoch demokratických štátov udomácnil inštitút peňažnej záruky, tiež známy aj
ako kaucia.
Peňažná záruka, ako alternatíva k tzv. „tvrdej“ väzbe, je v našom právnom poriadku prítomná
od 1. júla 1990. Novelou zákona č. 178/1990 Zb. sa do vtedajšieho Zákona o trestnom konaní súdnom
(zákon č. 141/1961 Zb.) dostalo ustanovenie § 73a o majetkovej záruke. Túto však už o rok neskôr
nahradila v totožnom ustanovení § 73a peňažná záruka (novelou zákona č. 558/1991 Zb.). „Kaucia“
je teda súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky už tri dekády.
1

CHARAKTERISTIKA PEŇAŽNEJ ZÁRUKY
Inštitút peňažnej záruky je zakotvený v ustanovení § 81 Trestného poriadku, v jeho druhom
diele štvrtej hlavy pod rubrikou nahradenie väzby. Ako vyplýva zo systematického zaradenia tohto
inštitútu do Trestného poriadku viaže sa k zaisteniu osoby v trestnom konaní, konkrétne väzobným
stíhaním, ako alternatíva k nemu. Aby mohla byť väzba obvineného v trestnom konaní nahradená
peňažnou zárukou, musí v konkrétnom prípade existovať aspoň jeden z dôvodov väzby upravených
v ustanovení § 71 ods. 1 Trestného poriadku. Z explicitného znenia § 81 ods. 1, prvej vety Trestného
poriadku možno vyvodiť záver, že peňažnou zárukou možno väzbu nahradiť len pri existencií dôvodov
tzv. útekovej väzby (ak je obava, že obvinený ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestného
stíhaniu alebo trestu) a tzv. preventívnej väzby (ak je obava, že obvinený bude pokračovať v trestnej
činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo
2

1

Uvedené sa týka nahradenia väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka.
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ktorým hrozil). Zákonodarca z možností nahradenia väzby peňažnou zárukou vynechal dôvod tzv.
kolúznej väzby. Obavu, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak
mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, považoval zákonodarca za tak
závažnú, že v znení Trestného poriadku nepripustil možnosť nahradenia väzby a to nielen peňažnou
zárukou, ale ani ostatnými alternatívami (zárukou, sľubom alebo dohľadom). V dôvodovej správe k
predmetným ustanoveniam sa zákonodarca obmedzil len na strohé konštatovanie: „Do úvahy však
nebude prichádzať jeho použitie v prípade splnenia podmienok na uvalenie kolúznej väzby (§ 71 ods.
1 písm. b).“ Možno len dedukovať, aké úvahy viedli zákonodarcu k pristúpeniu k takémuto kroku.
Podľa nášho názoru je uvedená situácia spôsobená špecifickým charakterom kolúznej väzby, ktorej
realizácia podlieha osobitným podmienkam a je možné klasifikovať ju ako „najprísnejší“ väzobný
dôvod, pri ktorom by mohlo dôjsť k najzávažnejšiemu mareniu účelu trestného konania v podobe
napríklad vyhrážania sa svedkom, znalcom či spoluobvineným, ale aj kooperáciou s týmito osobami
v podobe navádzania ich na účelové výpovede či k ničeniu dôkazov. Osobitnosť kolúznej väzby je
vyjadrená predovšetkým v zákone č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov,
kde zákonodarca na viacerých miestach pojednáva o obmedzeniach osôb vykonávajúcich kolúznu
väzbu. Napríklad v § 18, týkajúcom sa styku obvineného s obhajcom, sa vyžaduje predchádzajúci
súhlas príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju
prítomnosť pri uvedenom styku. Ďalším obmedzením je nemožnosť umiestniť obvineného do výkonu
väzby v zmierenom režime a pod. Je pravdepodobné, že sa zákonodarca inšpiroval právnou úpravou
platnou a účinnou v Českej republike, ktorá vykazuje mnohé spoločné črty s právnou úpravou
obsiahnutou v slovenskom Trestnom poriadku. Zo znenia § 73 ods. 1 Trestného poriadku ČR (zákona
č. 141/1961 Sb. Trestní řád), ktorý sa venuje nahradeniu väzby „všeobecnými“ prostriedkami
(podobne ako slovenský Trestný poriadok v ustanovení § 80), no predovšetkým z § 73a ods. 1, prvej
vety, o peňažnej záruke vyplýva totožné obmedzenie spočívajúce v nemožnosti nahradiť kolúznu
väzbu.
S takýmto, naoko jednoznačným, záverom sa však nemožno stotožniť. Uvedené
obmedzenie je v rozpore so znením Dohovoru, ktorý má, vzhľadom na svoj charakter uznanej a
ratifikovanej medzinárodnej zmluvy prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. S uvedenými
závermi sa viackrát stotožnil aj Ústavný súd SR (napríklad v náleze sp. zn. I. ÚS 100/04 zo dňa
8.10.2004). Na základe predmetného nálezu všeobecné súdy postupujú súladne s jeho odôvodnením
a cez „ústavný filter“ v podobe čl. 154c ods. 1 Ústavy SR, aplikujú priamo znenie článku 5 ods. 3.
Dohovoru, čím zabezpečujú širší rozsah práv pre obvineného než je tomu pri doslovnom výklade
ustanovení § 80 a § 81 Trestného poriadku. Prijatie opačného záveru by predstavovalo rozpor so
znením Dohovoru. Následne, vo sfére sťažnostných konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva
by rozhodnutia slovenských súdov o nemožnosti nahradenia kolúznej väzby len s poukazom na
formálny dôvod ustanovený v spomenutých ustanoveniach Trestného poriadku, pre Slovenskú
republiku mohli mať výrazne nepriaznivé dôsledky.
Vzhľadom na princíp právnej istoty, ktorý je (má byť) charakteristický (a to nielen pre oblasť
trestného práva ale pre právny systém ako celok, t. j. pre všetky právne odvetvia), by bolo nanajvýš
vhodné, aby sa zákonodarca zaoberal predmetnou otázkou nesúladu znenia vnútroštátneho práva s
medzinárodnou zmluvou, aby sa pro futuro vylúčili všetky právne kolízie, ktoré v dôsledku uvedeného
nesúladu hrozia a predmetné ustanovenia novelou Trestného poriadku dal do súladu so štandardmi
garantovanými Dohovorom.
Pri nahradení väzby peňažnou zárukou sa obvinenému vždy obligatórne uloží povinnosť
oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu každú zmenu miesta pobytu (§ 81 ods. 1 Trestného
poriadku). Limitom pre prijatie peňažnej záruky súdom je aj druh trestného činu pre ktorý je obvinený
stíhaný či jeho predchádzajúce väzobné stíhanie. Z príslušného ustanovenia Trestného poriadku
vyplýva, že v prípade, ak je obvinený stíhaný pre obzvlášť závažný zločin, je daný dôvod väzby podľa
§ 71 ods. 3 písm. a) až c) alebo e), alebo obvinený bol vzatý do väzby podľa § 81 ods. 4 alebo podľa
§ 80 ods. 3, možno peňažnú záruku prijať, len ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu. Taktiež,
v prípade stíhania obvineného pre trestné činy terorizmu, možno peňažnú záruku prijať, len ak to
odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu. Pojem výnimočné okolnosti prípadu je právne neurčitý
(vágny) pojem, ktorého obsah bol kreovaný až rozhodovacou činnosťou súdov. V zmysle ustálenej
rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu SR (napr. R 111/99) sa výnimočné okolnosti prípadu sa
posudzujú z hľadiska pomerov páchateľa a určitých okolností prípadu, pričom pomermi páchateľa
treba rozumieť okolnosti týkajúce sa osoby páchateľa, jeho osobných a rodinných pomerov,
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ktoré nesúvisia so spáchaným trestným činom a existujú v čase rozhodnutia. Pri osobe
páchateľa sa venuje pozornosť najmä celému jeho predchádzajúcemu životu (vek, recidíva, postoj k
spáchanému trestnému činu a podobne). Taktiež dôležitou okolnosťou pri posudzovaní
označeného znaku môže byť to, že sa páchateľka dopustila obzvlášť závažného trestného
činu v afekte úzkosti a strachu vyvolanom dlhodobou partnerskou disharmóniou a chronickou
konfliktnou situáciou, a ktorá v podstate znížila jej schopnosť ovládať jej konanie. 2
Český trestný poriadok v limitácií prípustnosti peňažnej záruky zachádza ešte ďalej, keď v
ustanovení § 73a ods. 1 udáva výpočet trestných činov, pri ktorých neprichádza do úvahy nahradenie
väzby peňažnou zárukou.3 Uvedený prístup českého zákonodarcu je v porovnaní so slovenským
značne reštriktívnejší, pretože nepripúšťa ani úvahy o možnom využití nahradenia väzby peňažnou
zárukou, keďže nedáva priestor na polemiku ohľadom výnimočných okolností prípadu, ako je to v
prípade slovenského Trestného poriadku. Navyše, väzba ako inštitút procesnoprávny, plniaci úlohy
zaistenia osoby pre účely trestného konania by, pri rešpektovaní prezumpcie neviny, nemal byť
naviazaný na výpočet konkrétnych trestných činov, hoci rozumieme úmyslu zákonodarcu, zaradiť do
spomenutého katalógu len trestné činy vykazujúce vysoký stupeň závažnosti.
Na skutočnosť, že takto vymedzený katalóg trestných činov pre ktoré nemožno nahradiť
väzbu peňažnou zárukou, nie je súladný s právami obvineného vyplývajúcimi z Dohovoru poukázal
Európsky súd pre ľudské práva v staršom rozsudku Caballero v. Spojené kráľovstvo zo dňa
08.02.2000, v ktorom konštatoval, že súd pri rozhodovaní o väzbe nemôže možnosť jej nahradenia
zamietnuť automaticky v prípade konkrétne vymedzených trestných činov. Je teda nepochybne v
rozpore Dohovorom, ak vnútroštátne právo umožňuje automatické vylúčenie možností nahradenia
väzby v prípadoch niektorých trestných činov.
Z hľadiska subjektov, oprávnených ponúknuť peňažnú záruku, vystupuje okrem samotného
obvineného, aj akákoľvek iná osoba, t. j. osoba odlišná od obvineného. Osobu ponúkajúcu peňažnú
záruku za obvineného musí súd oboznámiť s podstatou obvinenia a so skutočnosťami, v ktorých sa
nachádza dôvod väzby. Na dôvody, pre ktoré peňažná záruka môže pripadnúť štátu, musí sa
obvinený a osoba, ktorá peňažnú záruku zložila, vopred upozorniť. V praxi to znamená, že
predovšetkým v prípadoch kedy ponúka peňažnú záruku za obvineného iná osoba, táto musí byť
súdom primerane poučená o význame peňažnej záruky ako inštitútu nahrádzajúceho väzbu, ako aj
možnostiach jej prípadného prepadnutia v prospech štátu. Nedostatok uvedeného poučenia v zmysle
rozhodovacej činnosti súdov SR spôsobuje nezákonnosť uznesenia súdu o prijatí peňažnej záruky.
V tomto svetle sa vyjadril Najvyšší súd SR v uznesení 3 Tost 42/2015 zo dňa 29.12.2015, ktorým
zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu o prepustení obvineného z väzby za súčasného
prijatia peňažnej záruky. Najvyšší súd v uvedenom uznesení vyčítal Špecializovanému trestnému
súdu nedostatok spočívajúci v riadnom poučení osoby, ktorá za obvineného ponúkla peňažnú záruku.
V zmysle zákonných ustanovení je spravidla takmer vždy potrebné pred rozhodnutím o kaucii nielen
URBÁNI, R. Možnosti nahradenia väzby v trestnom konaní. In Visegrad Journal on Human Rights.
s. 87-88.
3
Podľa platnej a účinnej úpravy v Trestnom poriadku ČR nie je možné prijať peňažnú záruku ako
prostriedok nahradenia väzby, ak je daný dôvod väzby a obvinený je stíhaný pre trestný čin vraždy
(podľa § 140 Trestného zákonníka ČR), ťažkého ublížení na zdraví (§ 145), mučenia a iného
neľudského a krutého zaobchádzania (§ 149 ods. 3, 4), obchodovania s ľuďmi (§ 168), lúpeže (§ 173
ods. 4), brania rukojemníka (§ 174 ods. 3, 4), znásilnenia (§ 185 ods. 3, 4), pohlavného zneužitia (§
187 ods. 3, 4), všeobecného ohrozenia (§ 272 ods. 2, 3), vývoje, výroby a držania zakázaných
bojových prostriedkov (§ 280), nedovolenej výroby a iného nakladania s omamnými a psychotropnými
látkami a s jedmi (§ 283 ods. 3, 4), získania kontroly nad vzdušným dopravným prostriedkom, civilným
plavidlom a pevnou plošinou (§ 290), zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny (§
292 ods. 2, 3), vlastizrady (§ 309), rozvracania republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru
(§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvedačstva (§ 316), spolupráce s nepriateľom (§ 319), vojnovej zrady (§
320), genocídia (§ 400), útoku proti ľudskosti (§ 401), apartheidu a diskriminácie skupiny ľudí (§ 402),
agresie (§ 405a), prípravy útočnej vojny (§ 406), stykov ohrozujúcich mier (§ 409), použitia
zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja (§ 411), vojnovej krutosti (§ 412),
perzekúcie obyvateľstva (§ 413), plienenia v priestore vojnových operácií (§ 414), zneužitia
medzinárodne uznávaných a štátnych znakov (§ 415) a zneužitia vlajky a prímeria (§ 416).
2
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zistiť majetkové pomery osoby, ktorá za obvineného ponúka peňažnú záruku, ale tiež túto osobu
oboznámiť s podstatou obvinenia a dôvodmi väzby a napokon vopred ju upozorniť na dôvody, pre
ktoré môže peňažná záruka pripadnúť štátu. Na tieto účely môže veľmi dobre slúžiť výsluch osoby
ponúkajúcej peňažnú záruku, čo však špecializovaný trestný súd neučinil. Špecializovaný trestný súd
v danom prípade žiadnym spôsobom nezisťoval majetkové pomery matky obvineného (osoba
ponúkajúca peňažnú záruku), pričom sa uspokojil len s potvrdením z banky o výške zostatku na jej
účte a tiež žiadnym spôsobom ju vopred neupozornil na dôvody, pre ktoré môže peňažná záruka
pripadnúť štátu. Vyjadrenia obvineného či jeho obhajcu o tom, že menovaná bola upozornená na
dôvody, kedy môže peňažná záruka pripadnúť štátu, môžu byť v ďalšom konaní veľmi ľahko
spochybnené samotnou osobou ponúkajúcou peňažnou zárukou, a preto takéto vyjadrenie nemôže
byť dostatočné na akceptáciu naplnenia podmienky uvedenej v piatej vete § 81 ods. 1 Trestného
poriadku. To isté platí o oboznámení menovanej s podstatou obvinenia a so skutočnosťami, v ktorých
sa nachádza dôvod väzby (štvrtá veta § 81 ods. 1 Trestného poriadku).
PROPORCIONALITA VÝŠKY PEŇAŽNEJ ZÁRUKY
Zo znenia ustanovenia § 81 Trestného poriadku ako ani z iných ustanovení Trestného
poriadku explicitne nevyplýva limit (či už horný alebo spodný) pri určovaní výšky kaucie. Ako je však
možné vyvodiť z doktríny ako aj rozhodovacej činnosti súdov, prvoradým hľadiskom, na ktoré je
potrebné prihliadať je primeranosť – proporcionalita peňažnej záruky k charakteru a závažnosti
skutku pre ktorý sa vedie trestné stíhanie ako aj k osobe obvineného. Určenie peňažnej záruky
v neprimerane vysokej výške by znamenalo nedosiahnuteľnosť jej splnenia (zloženia) a naopak, jej
príliš nízke vyčíslenie by sa míňalo účelu z dôvodu nedostatočnosti záručného prostriedku. Uvedené
závery potvrdil Najvyšší súd vo vyššie spomenutom uznesení. V danom, konkrétnom, prípade
opatrením určil výšku peňažnej záruky na 10 000 €, hoci sa viedlo trestné stíhanie pre trestný čin
nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1 Trestného zákona, kde si mal obvinený vyžiadať úplatok vo
výške 3 000 000 €. Podľa názoru Najvyššieho súdu Špecializovaný trestný súd pri určení primeranej
výšky peňažnej záruky nedostatočne zohľadnil iné okolnosti prípadu (prvá veta § 86 ods. 1 Trestného
poriadku). V predmetnej veci takýmito okolnosťami boli predovšetkým výška úplatku – 3 000 000 eur,
ktorý mal byť požadovaný, premyslenosť, cielenosť, utajenosť a sofistikovanosť činu, ktorý mal byť
vykonaný zo strany obvineného a taktiež osoba obvineného (jeho spravodajská minulosť a kontakty
na orgány odhaľujúce trestnú činnosť). V dôsledku toho považoval Najvyšší súd určenie peňažnej
záruky len na sumu 10 000 eur za neproporcionálnu k týmto okolnostiam v tom zmysle, že ide o sumu
neprimerane nízku. V zmysle stanoviska Najvyššieho súdu R 57/2005 základným hľadiskom, ktoré
treba brať do úvahy pri rozhodovaní o prijatí peňažnej záruky aj pri stanovení jej výšky, je otázka, či
a aká výška sumy, ktorá tvorí peňažnú záruku, dostatočne odstráni odôvodnenú obavu z konania
obvineného uvedeného v ustanovení § 71 Trestného poriadku a či so zreteľom na jeho majetkové
pomery, resp. majetkové pomery osoby, ktorá peňažnú záruku ponúka, by strata peňažnej záruky
bola takou citeľnou ujmou, ktorá odôvodňuje predpoklad, že preváži nad obavou z konania
obvineného uvedeného v § 71 Trestného poriadku. Neprijatie peňažnej záruky ako takej, resp. vo
výške sumy, v ktorej bola ponúknutá, musí však byť dostatočne odôvodnené zo všetkých hľadísk,
ktoré súd viedli k záveru, že nahradenie väzby obvineného prijatím peňažnej záruky, resp. vo výške,
ktorá bola ponúknutá, je vzhľadom na osobu obvineného a povahu prejednávanej veci, resp. jeho
majetkové pomery alebo majetkové pomery osoby, ktorá peňažnú záruku ponúka, nedostatočné.
Ako z uvedeného vyplýva, neexistuje akýsi univerzálny kľúč slúžiaci na určovanie výšky
peňažnej záruky. V rámci možných úvah de lege ferenda by sa dalo diskutovať o zavedení koeficientu
pri jej vyčísľovaní naviazanej na (skutočný alebo predpokladaný) následok trestného činu pre ktorý
sa vedie trestné stíhanie. Uvedené úvahy však narážajú na povinnosť individuálneho posúdenia
každého trestného činu nezávislým a nestranným súdom, ktorý má prihliadnuť na okolnosti prípadu
ako aj na osobné pomery obvineného. Ďalším možným problémom spojeným s akýmsi mechanickým
vyčísľovaním výšky peňažnej záruky sú trestné činy ktorých následok nespočíva v peňažnej škode
(napríklad trestné činy proti životu a zdraviu, ohrozovacie trestné činy a podobne). Preto ostáva, podľa
nášho názoru, určovanie konkrétnej výšky peňažnej záruky na úvahe súdu rozhodujúcom o jej prijatí.
V rámci uvedenej úvahy by sa súd mal zaoberať v prvom rade existenciou väzobných dôvodnou ako
esenciálnej podmienky prípustnosti nahradenia väzby peňažnou zárukou. Len ak sú dôvody väzby
v konkrétnom prípade dané je možné pristúpiť k okolnostiam stíhanej trestnej veci ako aj osobe
obvineného podľa vyššie popísaných kritérií.
3
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PREPADNUTIE PEŇAŽNEJ ZÁRUKY
K prepadnutiu peňažnej záruky dochádza v prípadoch stanovených v § 81 ods. 3 Trestného
poriadku, teda ak obvinený ujde, skrýva sa alebo neoznámi zmenu svojho pobytu a znemožní tak
doručenie predvolania alebo inej písomnosti policajta, prokurátora alebo súdu; pôsobí na svedkov,
znalcov, spoluobvinených alebo inak marí objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie;
zavinene sa nedostaví na predvolanie na úkon trestného konania, ktorého vykonanie je bez jeho
prítomnosti vylúčené; pokračuje v trestnej činnosti alebo sa pokúsi dokonať trestný čin, ktorý prv
nedokonal alebo ktorý pripravoval, alebo ktorým hrozil; nesplní povinnosti alebo nedodrží
obmedzenia, ktoré mu uložil súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie; sa vyhýba
výkonu uloženého trestu odňatia slobody alebo peňažného trestu, alebo výkonu náhradného trestu
odňatia slobody za peňažný trest alebo nevedie riadny život. Dôvody, pre ktoré v trestnom konaní
dochádza k prepadnutiu kaucie v prospech štátu sa v mnohom kryjú so všeobecnými väzobnými
dôvodmi ako aj s obmedzeniami a povinnosťami, ktoré sú obvineným určované v rámci nahradenia
väzby probačným dohľadom. Je tomu tak z dôvodu spoločného sledovaného účelu uvedených
právnych noriem, ktorých ratio tvorí umožnenie trestného stíhania na slobode pri existencii dôvodov
väzby pri súčasnom rešpektovaní obmedzení a povinností, kde ako garancia vystupuje práve
peňažná čiastka „vložená do depozitu.“ Sankciou za nedodržanie stanovených pravidiel je nenávratná
strata peňažných prostriedkov slúžiacich ako záloha. Uvedená skutočnosť však nepredstavuje jedinú
stratu v majetkovo-osobnostnej sfére obvineného. Podľa štvrtého odseku § 81 Trestného poriadku,
môže súd v prípade, ak nastane niektorá z vyššie uvedených okolností (taxatívne určených v § 81
ods. 3 Trestného poriadku) vziať obvineného do väzby a na ten účel prípadne aj vydať príkaz na
zatknutie. Ak bol obvinený vzatý do väzby po predchádzajúcom prepustení z väzby na slobodu, pre
ďalšie trvanie väzby sa použije § 78 Trestného poriadku.
Zatiaľ čo v prípade naplnenia niektorého z dôvodov uvedených v § 81 ods. 3 trestného
poriadku nastáva obligatórne prepadnutie peňažnej záruky, možnosť vziať do obvineného do väzby
je existencií tých istých dôvodov je len fakultatívna a rozhoduje o nej predseda senátu (v prípravnom
konaní sudca pre prípravné konanie).
4

ZÁVER
Peňažná záruka sa v právnych systémoch demokratických krajín udomácnila ako efektívny
prostriedok zabezpečovacieho charakteru slúžiaci ako alternatíva ku väzbe. Hoci úprava tohto
inštitútu je v Trestnom poriadku vymedzená pomerne stroho dáva možnosti jej aplikácie sú pomerne
široké a závisia od posúdenia konkrétnych okolností rozhodovaného prípadu súdom. Postavenie
peňažnej záruky a možnosti jej využitia sú dokonca širšie ako je jej doslovné vymedzenie obsiahnuté
v ustanovení § 81 Trestného poriadku, s poukazom na vyššie rozoberanú problematiku širšej
prípustnosti nahradenia pri kolúznej väzbe vyplývajúcu z Dohovoru.
V predkladanom príspevku sme sa okrem vymedzenia a charakteristiky peňažnej záruky
zaoberali jej aplikovateľnosťou a limitmi určenia jej výšky. V krátkosti sme porovnali vybrané aspekty
peňažnej záruky podľa slovenského Trestného poriadku s jej úpravou v Trestnom poriadku Českej
republiky. Príspevok na viacerých miestach analyzuje rozhodovaciu činnosť súdov v parciálnych
otázkach týkajúcich sa peňažnej záruky. Práve rozhodovacia prax detailne dotvorila podmienky
nahrádzania väzby peňažnou kauciou a z tohto hľadiska sa javí jej úloha nezastupiteľnou. Záverom
si dovoľujeme vysloviť presvedčenie, že peňažná záruka je vhodným a účinným prostriedkom
nahradenia väzby v trestnom konaní, keď v prípade jej proporcionálneho nastavenia napĺňa svoj účel
a zároveň rešpektuje právo obvineného na osobnú slobodu až do momentu jeho možného
právoplatného odsúdenia, čím vopred neprejudikuje jeho vinu (s poukazom na § 2 ods. 4 Trestného
poriadku).
5
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VÄZBA V APLIKAČNEJ PRAXI OČTK A SÚDOV1
Lukáš Turay
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: The author focuses on the application problems of custody in the Slovak Republic. It
discusses the purpose of custody and points out that in some cases custody can seriously affect the
accused's property rights.
Abstract: Autor sa v článku zameriava na aplikačné problémy väzby v podmienkach Slovenskej
republiky. Rozoberá účel väzby a poukazuje na skutočnosť, že v niektorých prípadoch, môže väzba
závažným spôsobom vplývať na majetkové práva obvineného.
Key words: custody, crime, freedom, human rights
Klúčové slová: väzba, trestný čin, sloboda, ľudské práva
1 ÚVOD
Obmedzenie osobnej slobody je jedným z najzávažnejších zásahov do základných ľudských
práv a slobôd, ktoré sú deklarované aj v Ústave Slovenskej republiky. Napríklad čl. 17 ods. 1 Ústavy
Slovenskej republiky deklaruje: „Osobná sloboda sa zaručuje.“ Toto všeobecné ustanovenie následne
precizuje v čl. 17 ods. 2 Ústavy: „Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať
zmluvný záväzok.“ Práve formulácia „...ako z dôvodu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon...“
vytvára legislatívny priestor pre zákonodarcu, aby konkretizoval dôvody a spôsob väzby
v podmienkach Slovenskej republiky. V rámci trestno-procesnej teórie sa väzba definuje ako
najzávažnejšie trestno-procesné zaisťovacie opatrenie, ktorého účelom je zaistiť osobu obvineného
pre účely trestného konania a výkonu trestu, zabrániť obvinenému, aby maril alebo sťažil
dokazovanie, vyhýbal sa trestnému stíhaniu alebo trestu, poprípade zabránil mu v dokonaní trestného
činu alebo v spáchaní nového trestného činu.2Zároveň ide o trestno-procesný inštitút, ktorým sa
obvinený na základe rozhodnutia súdu dočasne pozbavuje osobnej slobody s cieľom jeho zaistenia
na účely trestného konania.3
Väzba je prostriedkom ultima ratio z dôvodu, že ide svojim spôsobom „o nutné zlo“ v trestnom
konaní.4 Je potrebné uviesť, že väzba nesmie byť nikdy zneužitá k tomu, aby bol obvinený prinútený
k výpovedi alebo k priznaniu. Opačný postup by viedol k donucovaniu obvineného k výpovedi, čo
odporuje základnej zásade trestného konania uvedenej v § 2 ods. 4 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
poriadok v znení neskorších právnych predpisov a noviel (ďalej len TP alebo Tr. por.). Legislatívna
úprava väzby je uvedená predovšetkým v Ústave Slovenskej republiky v čl. 17, v §§ 7184 TP, v zákone č. 475/2005 Z. z. zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o výkone trestu) a v zákone č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby
v znení neskorších právnych predpisov a noviel (ďalej len zákon o väzbe). Tieto 4 pramene práva
tvoria legislatívnu kostru na realizáciu väzby. Vo všeobecnosti na väzbu musia byť splnené štyri
podmienky. Po formálnej stránke musí byť vydané uznesenie o vznesení obvinenia proti osobe, ktorej
sa má väzba týkať a existencia podanie odôvodneného návrhu.

Príspevok je výstupom projektu APVV č. 19-0102: Efektívnosť prípravného konania - skúmanie,
hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien
1

Pozri napr. JELÍNEK J. a kol.: Trestní právo procesní 5. aktualizované vydání, Praha: Leges, 2007,
s. 276
3 IVOR, J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo procesné 1, Bratislava: Wolters kluwer, 2017, s.
314
4 IVOR, J.: Zaistenie osôb v trestnom konaní, Bratislava: Iura Edition, 1997, s. 127
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Po materiálnej stránke sa vyžaduje existencia kvalifikovaného podozrenia zo spáchania
skutku, pre ktorý je vznesené obvinenie a zároveň musí existovať niektorý z väzobných dôvodov
podľa § 71 ods. 1 Trestného poriadku. Rovnako však musí byť splnená podmienka, aby orgány činné
v trestnom konaní vo veci samej postupovali s osobitnou starostlivosťou a urýchlením. Je dôležité
konštatovať, že všetky podmienky (ako formálne, tak aj materiálne) sú si navzájom rovnocenné a ak
chýba, čo i len jedna z nich, nemožno vziať obvineného do väzby. Dôvodnosť trestného stíhania je
tzv. „conditio sine qua non“ teda podmienka, bez ktorej nie je možné pristúpiť k väzbe.5 Zároveň
ide o dôvod, ktorý súd musí nevyhnutne vyhodnocovať, či je dôvodne začaté trestné stíhanie. Na
začatie trestného stíhania je vždy potrebná aspoň určitá miera nevyhnutnej preukázateľnosti, že veci
o ktorých sa orgány činné v trestnom konaní (ďalej len OČTK) dozvedeli sa skutočne stali. Dôvodné
podozrenie osoby zo spáchania trestného činu, hoci je conditio sine qua non pre väzbu, samo o sebe
môže byť len dočasným väzobným dôvodom po obmedzenú dobu. Pokiaľ má väzba trvať aj naďalej,
musí k tomuto jej základnému predpokladu pristúpiť ďalší významný a dostatočný dôvod, resp.
dôvody ustanovené zákonom, pričom kompetentné orgány musia naviac vo väzobnej veci postupovať
s osobitnou starostlivosťou.6
Dôvody väzby sú taxatívne vymedzené v Trestnom poriadku. Zákonodarca ich taxatívne
definuje v § 71 ods. 1 TP. Obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak z jeho konania alebo
ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že ujde (tzv. úteková väzba) alebo sa bude
skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď
zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí vysoký trest, bude pôsobiť na svedkov, znalcov,
spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie (kolúzna
väzba), alebo bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná
trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil (pokračovacia väzba). Obvineného je možné vziať
do väzby aj v prípade, že je osoba obvinená z trestných činov terorizmu. V súvislosti s dôvodmi väzby
je dôležité uviesť, že väzba obvineného, ktorému hrozí vysoký trest, je odôvodnená v zmysle § 71
ods. 1 písm. b) TP len za predpokladu zistenia niektorej ďalšej konkrétnej skutočnosti, týkajúcej sa
najmä osoby páchateľa alebo okolností prípadu, ktoré v súvislosti s predpokladanou citeľnou
sankciou obavu z úteku odôvodňujú. V prípade kolúznej väzby je dôležité si uvedomiť, že samotná
skutočnosť, že v priebehu trestného stíhania majú byť vykonané ďalšie procesné úkony, napr. výsluch
svedkov a pod., neznamená sama o sebe, že obvinený bude na týchto pôsobiť, resp. ináč mariť
objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.7 Dôvodom pre väzbu v zmysle uvedeného
ustanovenia nemôže byť ani skutočnosť, že obvinený popiera spáchanie skutku. Ak Ústavný súd
Slovenskej republiky pri plnení svojej základnej funkcie ochrany ústavnosti podľa čl. 124 Ústavy
Slovenskej republiky zistí, že napadnuté súdne rozhodnutie o väzbe nie je ústavne akceptovateľné (a
preto okrem vyslovenia porušenia práva musí byť aj zrušené) a navyše trvajúca väzba nie je založená
na existujúcom zákonnom dôvode väzby a na akceptovateľnom titule väzby, ochrana ústavnosti
vyžaduje aj príkaz na neodkladné prepustenie sťažovateľa z väzby na slobodu. 8 Treba uviesť, že

Ústavný súd Slovenskej republiky v rámci konania o sťažnostiach vo väzobných veciach skúma,
či sa v konaní pred väzobnými súdmi dodržali ústavno-procesné princípy obmedzenia osobnej
slobody obvineného väzbou. Jedným z týchto princípov je aj zákonnosť dôvodov na vzatie
obvineného do väzby.9
2

NÁHRADA VÄZBY V JUDIKATÚRE EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
A ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trestná politika nášho štátu, celý náš právny systém a v konečnom dôsledku rozhodnutia
súdov, sú ovplyvňované skutočnosťou, že Slovenská republika je členom rôznych medzinárodných
spoločenstiev a signatárom mnohých medzinárodných zmlúv. Z hľadiska súdneho rozhodovania

ČENTÉŠ J. a kol.: Trestné právo procesné – Všeobecná časť, Šamorín: Heuréka, 2016, s. 240
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 79/02 z 21. augusta 2002
7
Bližšie pozri napr. http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a860-uznesenie-specializovanehotrestneho-sudu-o-prepusteni-norberta-bodora-zo-zadrzania
8 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 199/05 z 24. novembra 2005
9 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 147/09 z 20. mája 2009
5
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najviac sudcov ovplyvňujú rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý do nášho
kontinentálneho právneho systému zavádza prvky common law. Rozhodnutia tohto súdu sú pre
všetky súdy Slovenskej republiky záväzné a je potrebné, aby sa súdy s judikatúrou Európskeho súdu
pre ľudské práva (ďalej aj ESĽP) oboznamovali v zmysle rímskej zásady, ktorá platí aj dnes: Iura novit
curia teda, že súd pozná právo. V tomto kontexte je nutné zdôrazniť, že pojem „právo“ má širší
význam. Znamená to, že súd (sudca) pozná nielen naše právo, ale aj judikatúru Európskeho súdu pre
ľudské práva.
Vo vzťahu k väzbe niet zrejme dôležitejšieho právneho dokumentu ako je Európsky dohovor
o ľudských právach. Ten vo svojich ustanovenia odkazuje predovšetkým v článku 5 na právo na
slobodu a bezpečnosť. Uvedené ustanovenie uvádza prípady, za ktorých je možné pristúpiť ku
krátkodobému alebo dlhodobému obmedzeniu/pozbaveniu osobnej slobody. Ide predovšetkým
o nasledovné:
a) zákonné pozbavenie slobody osoby po odsúdení príslušným súdom;
b) zákonné zatknutie alebo pozbavenie slobody z dôvodu nesplnenia rozhodnutia vydaného súdom
v súlade so zákonom alebo s cieľom zabezpečiť splnenie povinnosti stanovenej zákonom;
c) zákonné zatknutie alebo pozbavenie slobody za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán
pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, alebo ak je to dôvodne považované za potrebné
za účelom zabránenia spáchaniu trestného činu alebo úteku po jeho spáchaní;
d) pozbavenie slobody maloletého na základe zákonného rozhodnutia za účelom výchovného
dohľadu alebo jeho zákonné pozbavenie slobody za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán;
e) zákonné pozbavenie slobody osôb, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby, alebo duševne
chorých osôb, alkoholikov, narkomanov alebo tulákov;
f) zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby, aby sa zabránilo jej nepovolenému vstupu
na územie štátu, alebo osoby, proti ktorej sa vedie konanie o vypovedaní alebo vydaní.
Jedným zo zásadných rozhodnutí, ktoré vplýva aj na právnu úpravu jednotlivých
signatárskych štátov je aj prípad Caballero c. Spojené kráľovstvo z 8. februára 2000. V roku 1987 bol
obžalovaný Caballero odsúdený za zabitie na Ústrednom trestnom súde v Londýne. Uvedený trestný
čin bol spáchaný pri sexuálnych aktivitách, v rámci ktorých sa žena bránila avšak nakoniec následkom
tohto útoku podľahla. Nahé telo obete, bolo objavené pred dverami jej bytu zabalené v prikrývke na
posteľ. Sťažovateľ bol odsúdený na štyri roky odňatia slobody. Bol prepustený v auguste 1988. Dňa
2. januára 1996 polícia opätovne zatkla sťažovateľa pre podozrenie z pokusu o znásilnenie susedky.
Sťažovateľ trval na tom, že poškodená súhlasila s pohlavným stykom, ale obeť následne tvrdila, že
k styku došlo bez jej súhlasu. Zatiaľ čo sťažovateľ chcel, aby jeho právny zástupca požiadal o kauciu,
v súvislosti s oddielom 25 zákona o trestnom súdnictve a verejnom poriadku z roku 1994 tak nemohol
urobiť. Záznam z pojednávania zo 4. januára 1996 sa odvoláva na oddiel 25 aktu z roku 1994 ako na
dôvod odmietnutia kaucie. Sťažovateľ bol v októbri 1996 odsúdený za pokus o znásilnenie a za
napadnutie, ktoré spôsobilo skutočnú ujmu na zdraví. Dňa 17. januára 1997 bol odsúdený na doživotie
vzhľadom na jeho predchádzajúcu trestnú činnosť. Trestný súd odpočítal obdobie jeho predsúdneho
zadržania z trestu uloženého podľa oddielu 67 zákona o trestnom súdnictve z roku 1967. Odvolací
súd 11. júla 1997 zamietol jeho odvolanie proti trestu. Sťažovateľ tvrdil, že automatické zamietnutie
kaucie pred súdnym konaním podľa článku 25 zákona o trestnom súdnictve a verejnom poriadku z
roku 1994 (ďalej len „akt z roku 1994“) predstavuje porušenie článku 5 ods. 3 dohovoru. Sťažoval sa
tiež na to, že v tomto ohľade nemá vynútiteľné právo na odškodnenie v zmysle článku 5 ods. 5
dohovoru.
Žalobca ďalej tvrdil, že článok 25 aktu z roku 1994 predstavuje diskriminačný rozdiel v
zaobchádzaní a je v rozpore s článkom 14 Dohovoru, keď sa berie do úvahy v spojení s článkom 5
ods. 3. Článok 14 znie: „Využívanie práv a slobôd stanovených v Dohovore sa zabezpečí bez
diskriminácie z akýchkoľvek dôvodov, ako je pohlavie, rasa, farba, jazyk, náboženstvo, politický alebo
iný názor, národný alebo sociálny pôvod, spojenie s národnostnou menšinou , majetok, narodenie
alebo iný stav.“ Komisia nezistila za daných okolností potrebu preskúmať túto sťažnosť. Pred Súdnym
dvorom vláda so záverom sťažovateľa súhlasila, opierajúc sa o dôvody, ktoré uviedla Komisia vo
svojej správe. Súdny dvor poznamenáva, že článok 25 zákona z roku 1994 sa aplikuje výberom
určitých obvinených osôb, ktorým nebolo možné poskytnúť kauciu pred súdnym konaním a preto je
diskriminačný. Svojím rozhodnutím vlastne vyjadril názor, že akékoľvek automatické zamietnutie
kaucie je neprípustné.
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Na uvedené rozhodnutie sa vo svojej rozhodovacej činnosti často odvolávajú aj slovenské
vnútroštátne súdy. Ústavný súd uvedené rozhodnutie použil napríklad v náleze sp. zn. I. ÚS 100/04
z 8. októbra 2004: „Z doterajšej judikatúry k druhej vete čl. 5 ods. 3 dohovoru, ktorá sa vytvárala
postupne, vyplýva, že prepustenie na základe záruky je len možnosťou, a nie oprávnením osoby
pozbavenej osobnej slobody. Pri posudzovaní jej opodstatnenosti má záruka prednosť pred
pokračovaním väzby. Uplatňuje sa nielen v prípade takzvanej útekovej väzby, ako by tomu
nasvedčovala formulácia účelu tejto záruky (zabezpečenie prítomnosti na pojednávaní), ale je možné
ňou nahradiť aj väzbu realizovanú na základe iných dôvodov. V rozpore s dohovorom by bolo, ak by
vnútroštátne právo vylučovalo v prípade niektorých trestných činov vôbec možnosť záruky (Caballero
c. Spojené kráľovstvo z 8. februára 2000, S. B. C. c. Spojené kráľovstvo z 19. júna 2001).“ Rovnako
Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatoval, že: „Prednosť pred zákonom v prípade zabezpečenia
väčšieho rozsahu ústavných práv a slobôd v zmysle čl. 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
neznamená, že zákon musí ustanovenia medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných
slobodách preberať mechanicky a bez bližších podmienok pre rôzne kategórie jeho úpravou pokrytých
prípadov, ak je zachovaná podstata a zmysel dotknutého práva. Ak zákon v ustanovení § 81 ods. 1
veta druhá Tr. por. u obvineného, ktorý je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin, podmieňuje možnosť
nahradiť väzbu peňažnou zárukou, ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu, nie sú touto
úpravou narušené garancie práv obvineného v zmysle čl. 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd. II. Prepustenie obvineného z väzby alebo jeho ponechanie na slobode
nahradením väzby prostriedkom prípustným podľa vnútroštátneho práva, ktorý je miernejší ako
obmedzenie osobnej slobody (§ 80 a 81 Tr. por.) a ktorý je zároveň spôsobilý zabezpečiť účel väzby,
je možnosťou, ale nie právom obvinenej osoby, ktorej sloboda je alebo má byť obmedzená. Pri
rozhodovaní musí súd zvažovať, či nahradenie väzby preváži nad dôvodnou obavou vyjadrenou v
ustanoveniach
§
71
ods.
1
písm.
a/
až
c/
Tr.
por.“10
3 VÄZBA A ZAISŤOVANIE MAJETKU
V súčasnosti Trestný poriadok uvádza dva spôsoby, ako možno zaistiť majetok osobe, voči ktorej
bolo vznesené obvinenie. Prvou možnosťou je zaistenie nároku poškodeného. Ak je dôvodná obava,
že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené
alebo sťažované, možno nárok až do pravdepodobnej výšky škody zaistiť na majetku obvineného, na
majetkových právach obvineného v právnickej osobe, v ktorej má obvinený majetkovú účasť, alebo
je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom iného orgánu, prokuristom, vedúcim
organizačnej zložky podniku, ktorý je zapísaný do obchodného registra, alebo vedúcim podniku
zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra, ak je na podklade zistených skutočností
dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin, za ktorý je trestne stíhaný obvinený, bol spáchaný v
mene alebo v prospech tejto právnickej osoby, na majetkových právach právnickej osoby, v ktorej má
priamu alebo nepriamu majetkovú účasť právnická osoba, v ktorej obvinený má majetkovú účasť,
alebo je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom iného orgánu, prokuristom,
vedúcim organizačnej zložky podniku, ktorý je zapísaný do obchodného registra, alebo vedúcim
podniku zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra, ak je na podklade zistených
skutočností dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin, za ktorý je trestne stíhaný obvinený, bol
spáchaný v mene alebo v prospech tejto právnickej osoby, na ostatných majetkových právach
obvineného (§ 50 ods. 1 TP).
Druhou možnosťou je zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku. Ak je obvinený stíhaný pre
trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na pomery obvineného treba očakávať
uloženie trestu prepadnutia majetku, a je obava, že výkon tohto trestu bude zmarený alebo sťažený,
môže súd a v prípravnom konaní prokurátor majetok obvineného zaistiť. Súd zaistí majetok
obvineného vždy, ak uložil trest prepadnutia majetku rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol
právoplatnosť. Pri zaistení majetku obvineného sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94
až 96. Po vyhlásení konkurzu sa pri výkone trestu prepadnutia majetku postupuje podľa osobitného
predpisu upravujúceho konkurzné konanie. Prevzatím majetku správcom konkurznej podstaty
zaistenie zaniká ( § 425 TP).

10
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V aplikačnej praxi sa však stáva, že prokuratúra, v niektorých prípadoch pristupuje aj
k faktickému zaisťovaniu majetku prostredníctvom zákona o väzbe. Konkrétne § 18 ods. 2 zákona
o väzbe ustanovuje, že obvinený má právo stýkať sa s advokátom alebo s inou osobou, ktorá ho
zastupuje v inej právnej veci. Ak ide o obvineného, ktorý je v kolúznej väzbe, vyžaduje sa
predchádzajúci súhlas orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju
prítomnosť. Uvedené ustanovenie, resp. zákon o väzbe nerieši prípady, keď súhlas nie je zo strany
prokurátora vydaný. V aplikačnej praxi môže prísť k situácii, keď obvinená osoba, je jediným
konateľom v spoločnosti, ktorá sa zaoberá predajom nehnuteľností. Na kúpnu zmluvu je však
potrebný overený podpis štatutárneho orgánu právnickej osoby. V prípade ak obvinená osoba, ktorá
je vo väzbe a je zároveň jediným konateľom uvedenej firmy, vzniká problém s overením podpisu. Na
overenie podpisu je potrebné, aby mal notár prístup k obvinenému. Tento prístup je však podmienený
súhlasom prokurátora. V praxi môže nastať situácia, že obvinenému ani firme v ktorej vystupuje
obvinený ako jediný konateľ nebude zaistený majetok podľa ustanovenia § 50 TP a § 425 TP a napriek
tomu nemôže so svojím majetkom nakladať.
5

ZÁVER

Zbor väzenskej a justičnej stráže v súčasnosti eviduje 1663 obvinených vo výkone väzby.11
V uvedenom príspevku sme sa zamerali na problémy aplikačnej praxe orgánov činných v trestnom
konaní a súdov, predovšetkým na aplikačnú prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného
súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva. Z uvedených rozhodnutí možno
vyvodiť konštatovanie, že samotná prísnosť resp. hrozba vysokého trestu nemôže byť dôvodom na
vzatie obvineného do väzby a väzba musí byť krajnou možnosťou, poslednou inštanciou tzv. ultima
ratio. Zo súdnych rozhodnutí najvyšších súdnych autorít rovnako možno vyvodiť jednoznačný záver,
že väzbu za vznesené obvinenie za akýkoľvek trestný čin alebo z akéhokoľvek dôvodu možno vždy
nahradiť. Náhrada väzby však nie je právo obvineného, ale len fakultatívna možnosť, na ktorú súd
vždy musí prihliadať.
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TRADER’S NON-MONETARY OBLIGATION IN THE EVENT OF
TERMINATION, ACCORDING TO DIRECTIVE 2019/770
Krzysztof Żok
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
(Adam Mickiewicz University in Poznań, Law and Administration Faculty)
Abstract: The article discusses the trader’s non-monetary obligations in the event of termination. The
analysis focuses on the provisions of Directive 2019/770 which significantly updates the existing legal
framework on consumer protection in the EU. Currently, the trader’s main obligation in the event of
ending the contractual relationship is to reimburse the consumer. The Directive in turn imposes on the
trader additional obligations related to personal data and content other than personal data. This
reflects the latest development of e-commerce business models which increasingly rely on generating
income from non-monetary remuneration, usually by collecting information about users. However, the
obligations provided for in the Directive also raise new questions. The article highlights the potential
practical concerns arising from the not entirely clear distinction between personal data and content
other than personal data. The above lack of clarity is important as the correct classification of
information supplied by the consumer plays a key role in determining whether Regulation 2016/679
or Directive 2019/770 should govern the trader’s non-monetary obligation.
Keywords: consumer protection, contract law, e-commerce, European law
1.

INTRODUCTION
The development of Information technology has undoubtedly influenced not only the
conclusion of contracts but also the performance of obligations resulting from these agreements. On
the one hand, the growing importance of the Internet as a platform for entering contractual
relationships has created several new opportunities. For example, users have easy access to goods
and services which were previously unavailable to them. On the other hand, technological progress
has also brought new risks. The latter concern in particular consumers who are exposed to
increasingly sophisticated practices negatively affecting the fairness of bargain.
From this point of view, it is particularly worth investigating Directive 2019/770 which should
be transposed to national legal systems by 1 July 2021.1 The measures provided for by the Member
States should apply from 1 January 2022. The Directive aims to update EU legislation on consumer
protection, especially in the area of digital commerce. For this purpose, the Directive uses full
harmonization as a way to strengthen the uniformity of consumer law in the EU.2 In this way, Directive
2019/770 aims to remove the risk of legal fragmentation which was one of the reasons for adopting
this act.3 However, it should be emphasized that the Directive also leaves many aspects of contract
law to be specified in the national legal system.4 As a consequence, some areas of consumer
protection will be homogeneously regulated in the scale of the EU, while other areas will be subject
to potentially heterogeneous legislation of the Member States. Therefore, it seems that now is the
proper time to reflect on some key aspects of the trader’s non-monetary obligations in the event of

1 Directive EU 2019/770 of the European Parliament and the of the Council of 20 May 2019 on certain
aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services, Official Journal of
the European Union L136, p. 1, hereinafter ‘Directive 2019/770’, Article 24(1).
2 Directive 2019/770, Article 4 as well as Recitals 3, 6-11.
3 COMMISSION, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain
aspects concerning contracts for the supply of digital content, pp. 3, 6.
4 Directive 2019/770, Recitals 12-15 and 58.
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termination. These considerations may contribute to better implementation of the Directive and thus
provide the consumer with more tailored protection.
It should be noted that the current EU legislation on consumer protection only applies to
contracts in which the consumer provides the trader with monetary remuneration.5 Consequently, the
consumer is not protected if the trader derives income from sources other than charging a fee. This is
particularly important in the context of e-commerce since many IT companies offer seemingly free
services in which the consumer supplies his or her personal data or other types of content as an
equivalent of payment.6 As a result, there is a potential gap in consumer protection. More importantly,
this also translates into a risk that consumer protection will become increasingly outdated in the digital
environment.
The example of Directive 2011/83 illustrates this concern well.7 Initially, the Directive also
aimed to update the existing legal framework. However, unlike Directive 2019/770, the original text of
Directive 2011/83 is rather conservative and merely re-codifies previous provisions.8 As a result,
Directive 2011/83 offers protection only in paid distance contracts.9 This conclusion is also supported
by the Guidance document issued by the DG Justice where the concept of payment refers only to
monetary remuneration.10
Hopefully, Directive 2019/770 will close the potential gap in consumer protection by also
covering contracts in which the consumer supplies his or her personal data in exchange for digital
content or digital services.11 It is thus not surprising that the extension of the scope of protection was
recognized as a major achievement already at the stage of drafting the Directive. 12 This assessment
has not changed after the adoption of the aforementioned act. 13 Indeed, the extension seems like a
step in the right direction. It should also be noted that the provisions of Directive 2019/770 served as
a model for amendments to Directive 2011/83.14 Therefore, it can be expected that Directive 2019/770
will significantly affect the consumer protection paradigm.
Nevertheless, broadening the scope of protection also inevitably raises new concerns. In
particular, the question arises as to the effect of the legal means which end the contractual
5 See ŻOK, K., Consumer Protection in Cloud Computing Contracts Stipulating Non-Monetary
Remuneration, pp. 24-29, where I discussed this question in detail.
6 See e.g. ELVY, S.-A., Paying for Privacy and the Personal Data Economy, p. 1371; KOLT, N.,
Return on Data: Personalizing Consumer Guidance in Data Exchange, pp. 83-89; ŻOK, K., Consumer
Protection in Cloud Computing Contracts Stipulating Non-Monetary Remuneration, pp. 21-22.
7 Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on
consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European
Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of
the European Parliament and of the Council, Official Journal of the European Union, L304, p. 64,
hereinafter ‘Directive 2011/83’.
8 See ŻOK, K., Consumer Protection in Cloud Computing Contracts Stipulating Non-Monetary
Remuneration, pp. 24-29, where I discussed the matter in detail.
9 Directive 2011/83, Articles 2(5)-2(7) and 3(1).
10 DG JUSTICE, DG Justice Guidance document concerning Directive 2011/83/EU of the European
Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive
93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing
Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council,
p. 8.
11 Directive 2019/770, Article 3(1) as well as Recital 24.
12 See e.g. SPINDLER, G., Contracts For the Supply of Digital Content – Scope of application and
basic approach – Proposal of the Commission for a Directive on contracts for the supply of digital
content, p. 186; LOOS, M.B.M., Not Good but Certainly Content. The Proposals for European
Harmonisation of Online and Distance Selling of Goods and the Supply of Digital Content, p. 28.
13 SEIN, K., and SPINDLER, G., The new Directive on Contracts for the Supply of Digital Content
and Digital Services – Scope of Application and Trader’s Obligation to Supply – Part 1, p. 257
14 Directive (EU) 2019/2161 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019
amending Council Directive 93/13/EEC and Directives 98/6/EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU of the
European Parliament and of the Council as regards the better enforcement and modernisation of
Union consumer protection rules, Official Journal of the European Union, L328, p. 7, Article 4.
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relationship. From the trader’s point of view, the matter is currently simple and uncomplicated. Namely,
his or her main obligation is to reimburse the consumer.15 This is in line the narrow understanding of
payment. However, extending the scope of protection also requires appropriate adjustment of the
trader’s obligations. Therefore, it is not surprising that the directive imposes on the trader an elaborate
set of non-monetary obligations in the event of termination. This certainly increases the complexity of
the effects of termination. From a legal point of view, however, it makes the topic even more worth
exploring.
2.

THE CLASSIFICATION OF OBLIGATIONS
According to Directive 2019/770, trader’s non-monetary obligations can be divided into two
main groups, i.e. the obligations related to personal data and the obligations related to content other
than personal data.16 The latter obligations can further be divided into the obligation to refrain from
using the content and the obligation to make the content available for the consumer. At first glance,
the distinction seems clear. However, a closer examination reveals serious doubts.
It should be noted that the distinction between the two main groups of obligations ultimately
depends on the concept of personal data as defined in Regulation 2016/679.17 As indicated in this
legal act, the term ‘personal data’ should be understood as ‘any information relating to an identified or
identifiable natural person (“data subject”)’18. The Regulation also clarifies that ‘an identifiable natural
person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier
such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors
specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that
natural person’19.
Although the definition seems clear at first sight, classifying information as personal data may
not be an easy task.20 The difficulty arises from the fact that Regulation 2016/679 adopts a broad
scope of application to ensure the protection of individuals. Moreover, the CJEU as well as legal
experts support the extensive interpretation of the term ‘personal data’. 21 As a result, the discussed
concept becomes flexible and functionally oriented towards realizing the objectives of the Regulation.
Therefore, information may identify a natural person only in a specific context, at a specific time or in
combination with additional data. In other circumstances, the same information may be useless for
this purpose. While the fuzzy and context-dependent nature of personal data facilitates the protection
of individuals, it also makes it difficult to determine whether the information supplied by the consumer
is covered by Regulation 2016/679. This consequently translates into uncertainty as to the type of
non-monetary obligations which the trader should perform.
Moreover, the Directive uses a similarly broad term, i.e. ‘content other than personal data’, to
designate the second group of obligations. As the name suggests, the content covers data which is
outside the scope of Regulation 2016/679. Consequently, the term shares the drawbacks specific to
the concept of personal data. If it is difficult to determine whether the information is personal data, it
is also difficult to determine whether the information is not personal data. Therefore, the type of nonmonetary obligations which the trader should perform may cause controversies in practice. It is also
worth noting that content other than personal data constitutes a group of heterogeneous elements,
including copyrighted materials. As indicated in Directive 2019/770, the discussed concept refers to
15 See e.g. Directive 2011/83, Article 13.
16 Directive 2019/770, Article 16.
17 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Official Journal
of the European Union, L 119, p. 1, hereinafter ‘Regulation 2016/679’.
18 Regulation 2016/679, Article 4(1).
19 Regulation 2016/679, Article 4(1).
20 See ŻOK, K., Consumer Protection in Cloud Computing Contracts Stipulating Non-Monetary
Remuneration, pp. 30-34, where I discussed this question in detail.
21 Case C-553/07, College van burgemeester en wethouders van Rotterdam v M.E.E. Rijkeboer ECR
I-03889, 2009, para 59; Case C-434/16, Peter Nowak v Data Protection Commissioner, Official
Journal of the European Union, No.72, 2018, C, p. 25, para 33-35. See Article 29 Working Party,
Opinion 4/2007 on the concept of personal data, p. 4.
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‘digital images, video and audio files and content created on mobile devices’ 22. This can raise
additional practical concerns since the obligation not to use a protected work is not identical to the
obligation to refrain from using content other than personal data.
The following considerations focus on the obligations related to personal data. However, it
should be emphasized that this frame of reference is not intended to question the importance of the
obligations related to personal data. On the contrary, as already pointed, these obligations are not
beyond doubt. Nevertheless, scholars have already carefully analysed the protection of personal
data.23 Therefore, the article investigates the topics which have not yet attracted so much attention.
3.
3.1

THE OBLIGATIONS RELATED TO CONTENT OTHER THAN PERSONAL DATA
The obligation to refrain from using content other than personal data

Pursuant to Directive 2019/770, the trader’s main non-monetary obligation is to refrain from
using the content other than personal data.24 The obligation is generally understandable. The trader
should not be allowed to use content belonging to the consumer without a proper legal ground. As a
consequence, some scholars argue that contractual clauses granting the trader a licence to content
generated by the consumer even after termination are invalid. 25 It is also worth noting that Directive
2019/770 only obliges the trader to refrain from using content other than personal. However, it does
not determine what happens to the data after termination. This in turn raises important questions.
The Directive does not expressly oblige the trader to prevent others from accessing content
supplied by the consumer. Instead, the matter is left to be determined according to the applicable
law.26 As a result, the question of data disclosure after termination will likely be addressed in the
contract. It can therefore be expected that the trader will often disclaim liability for breach of
confidentiality. For instance, an empirical study from 2011 points that many cloud service providers
stipulate such a clause.27 At the same time, the consumer often does not have sufficient bargaining
power to successfully negotiate a more favourable solution.28 Importantly, the study also shows that
providers disclaim liability in cloud storage contracts as well.29 Such a clause can have a significant
impact on consumers who frequently use clouds for backup. Therefore, it should be emphasized that
the consumer who terminates the contract may effectively leave sensitive information under the
control of the trader.
The above concern is also closely connected with the question of data deletion. In this case,
the Directive also does not provide a clear answer. However, it is worth noting that the proposal for
Directive 2019/770 treated deleting the data or rendering it unintelligible as one of the ways of
performing the discussed obligation.30 Consequently, it was argued that the trader had to erase the
information supplied by the consumer.31 Currently, however, this interpretation is no longer certain.
On the one hand, it is understandable that there is no explicit requirement to erase consumer
data. This issue could be viewed as very specific and thus it could be argued that the fate of the data
after termination should be determined in the contract. On the other hand, consumers are not

22 Directive 2019/770, Recital 69.
23 See ŻOK, K., Consumer Protection in Cloud Computing Contracts Stipulating Non-Monetary
Remuneration, pp. 30-34, where I discussed this question in detail.
24 Directive 2019/770, Article 6(3).
25 SEIN, K., and SPINDLER, G., The new Directive on Contracts for the Supply of Digital Content
and Digital Services – Conformity Criteria, Remedies and Modifications – Part 2, p. 382.
26 Directive 2019/770, Recital 71.
27 BRADSHAW, S., MILLARD, CH. and WALDEN, I., Contracts for Clouds: Comparison and Analysis
of the Terms and Conditions of Cloud Computing Services, pp. 202-203.
28 MCGILLIVRAY, K., A right too far? Requiring cloud service providers to deliver adequate data
security to consumers, pp. 4, 8.
29 BRADSHAW, S., MILLARD, CH. and WALDEN, I., Contracts for Clouds: Comparison and Analysis
of the Terms and Conditions of Cloud Computing Services, p. 203.
30 COMMISSION, COM (2015) 634 final, Article 13(2)(d).
31 LOOS, M.B.M., Not Good but Certainly Content. The Proposals for European Harmonisation of
Online and Distance Selling of Goods and the Supply of Digital Content, p. 43.
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completely indifferent to data deletion.32 Therefore, the inequality of bargaining power makes them
vulnerable to traders’ unfair practices. This risk is not insignificant since the empirical study on cloud
computing contracts indicates that providers use different approaches in this regard. 33 This also
reflects a common practice outside the context of consumer protection. 34 As a result, the lack of a
clear standard may be detrimental to consumers unaware of the potential risks of data retention after
termination.
Moreover, it is worth noting that the question of data deletion may sometimes be confusing in
a digital environment. For example, in the context of cloud computing contracts, empirical study shows
that data is often not erased in the strict sense.35 Instead, it is only marked as deleted. Thus, it is still
possible to restore the information. Furthermore, the emphasis on IT services reliability translates into
redundancy which in turn leads to multiple copies of the same file. 36 Therefore, content other than
personal data may persist on other servers after its apparent deletion. Finally, it should also be noted
that some technologies used to store information may not enable permanent data deletion. 37
From this point of view, it can be assumed that the difficulty in defining data deletion is one of
the reasons why this issue is not regulated in Directive 2019/770. Besides, the permanent erasure of
information would likely create additional costs for the trader who would include them in the price. 38
The question also arises to what extent the consumer could verify if the data was actually deleted. For
instance, several factors have already been identified which contribute to consumer apathy regarding
the treatment of personal data as a form of remuneration collected by the traders.39 Therefore, a price
increase could potentially limit access to digital content and digital services, providing the consumer
with uncertain results of the data deletion check.
3.2

The obligation to make content other than personal data available to the
consumer

The obligation discussed earlier is negative in nature. However, the trader also has a positive
obligation, i.e. he or she should make content other than personal data available to the consumer.
The purpose of this obligation is to prevent practices that discourage consumers from terminating the
contract.40 It should be noted that not only consumers but also professionals are often unsure whether
they will be able to access their data after the end of the contractual relationship.41 This uncertainty
appears to be even greater for consumers. For instance, the aforementioned empirical study of cloud
computing contracts indicates a lack of uniform practice in this regard prior to the adoption of Directive

32 BRADSHAW, S., MILLARD, CH. and WALDEN, I., Contracts for Clouds: Comparison and Analysis
of the Terms and Conditions of Cloud Computing Services, p. 203.
33 See BRADSHAW, S., MILLARD, CH. and WALDEN, I., Contracts for Clouds: Comparison and
Analysis of the Terms and Conditions of Cloud Computing Services, pp. 203-204.
34 HON, W.K., MILLARD, CH. and WALDEN, I., Negotiating Cloud Contracts: Looking at Cloud from
Both Sides Now, p. 17.
35 HON, W.K., MILLARD, CH. and WALDEN, I., Negotiating Cloud Contracts: Looking at Cloud from
Both Sides Now, p. 118.
36 HON, W.K., MILLARD, CH., and WALDEN, I., The problem of ‘personal data’ in cloud computing:
what information is regulated? - the cloud of unknowing, p. 221.
37 POLITOU, E., ALEPIS, E. and PATSAKIS, C., Forgetting personal data and revoking consent
under the GDPR: Challenges and proposed solutions, p. 13.
38 Similarly in the case of cloud computing contracts concluded between professionals, see HON,
W.K., MILLARD, CH. and WALDEN, I., Negotiating Cloud Contracts: Looking at Cloud from Both
Sides Now, p. 118.
39 KOLT, N., Return on Data: Personalizing Consumer Guidance in Data Exchange, pp. 96-101.
40 Directive 2019/770, Recital 70.
41 HON, W.K., MILLARD, CH. and WALDEN, I., Negotiating Cloud Contracts: Looking at Cloud from
Both Sides Now, pp. 115-116.
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2019/770.42 This leads some scholars to the conclusion that the Directive provides for a high level of
data portability.43 It should also improve competition between traders.44
From a practical point of view, the discussed obligation may play a key role since it allows the
consumer to switch the trader effectively. It is often assumed that consumers are hesitant to change
their current digital content or digital services provider because they are unsure whether they will be
able to recover the data after the switch. Directive 2019/770 thus provides for means against locking
the consumer in the contract. The question however remains to what extent consumers will actually
benefit from the Directive. As some scholars point out, consumers may encounter practical difficulties
in exercising their rights, particularly in a cloud-based environment.45
In addition, Directive 2019/770 states that the consumer should be able to retrieve content
other than personal data free of charge, without hindrance from the trader, within a reasonable time
and in a commonly used and machine-readable format.46 The Directive thus aims to remove any
obstacles which the trader could create to prevent the consumer from switching. In particular, it is
worth noting that content other than personal data should be returned in a commonly used format.
Otherwise, the trader could easily circumvent the obligation. It is worth noting that returning data in a
standard format (e.g. CSV) has been reported as a practice used by some enterprise-oriented cloud
service providers.47 Therefore, it can be expected that it will not become excessively burdensome in
the case of consumer contracts. Rather, it can support the standardization of formats in which data is
stored.
Finally, the obligation to make content available to the consumer is of particular interest in the
event of adverse modification of content or digital services. It can generally be expected that the
consumer would continue to use less than satisfactory services if he or she cannot recover the data.
In this way, the obligation significantly strengthens the position of the consumer.
4.

EXCEPTIONS
The obligation to refrain from using content other the personal data is not absolute. Directive
2019/770 also includes a list of exceptions which are generally accepted as relating to information of
little value to consumers.48 Some scholars even claim that the exceptions should rather be seen as
‘back-up rules for cases where user-generated content data cannot be qualified as personal data
under the GDPR’.49 Indeed, it can be argued that consumers are not interested in content which has
no utility outside the context of the digital content or digital services supplied by the trader. 50 However,
the analysis of other exceptions is not so straightforward.
According to the Directive, the trader is not obliged to refrain from using content other than
personal data if the content relates exclusively to the consumer’s activity when using digital content
or digital service.51 This exception seems to include monitoring done by some traders. For instance,
cloud computing contracts frequently grant cloud service providers the right to monitor user’s data. 52
42 BRADSHAW, S., MILLARD, CH. and WALDEN, I., Contracts for Clouds: Comparison and Analysis
of the Terms and Conditions of Cloud Computing Services, pp. 204, 221.
43 MCGILLIVRAY, K., A right too far? Requiring cloud service providers to deliver adequate data
security to consumers, pp. 13-14.
44 SPINDLER, G., Contracts For the Supply of Digital Content – Scope of application and basic
approach – Proposal of the Commission for a Directive on contracts for the supply of digital content,
p. 209.
45 MCGILLIVRAY, K., A right too far? Requiring cloud service providers to deliver adequate data
security to consumers, p. 5.
46 Directive 2019/770, Article 16(4).
47 HON, W.K., MILLARD, CH. and WALDEN, I., Negotiating Cloud Contracts: Looking at Cloud from
Both Sides Now, pp. 117-118.
48 Directive 2019/770, Recital 71.
49 SEIN, K., and SPINDLER, G., The new Directive on Contracts for the Supply of Digital Content
and Digital Services – Conformity Criteria, Remedies and Modifications – Part 2, p. 382.
50 Directive 2019/770, Article 16(3)(a).
51 Directive 2019/770, Article 16(3)(b).
52 HON, W.K., MILLARD, CH., and WALDEN, I., The problem of ‘personal data’ in cloud computing:
what information is regulated? - the cloud of unknowing, p. 223.
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Although this comment concerns personal data, it can be expected that monitoring likely covers also
other types of information. Indeed, the empirical study from 2011 indicates that cloud service providers
often collect such data.53 At the same time, it should be emphasized that information about consumer’s
activity may be important for him or her. This stems from the fact that continuous monitoring can
provide meaningful insight into even encrypted services used by the consumer. 54
However, it is worth noting that information collected by the trader may constitute personal
data. For instance, it is possible to identify a natural person by analysing the films he or she rated on
a streaming platform.55 Of course, not all information about consumer’s activity falls within the scope
of Regulation 2016/679. Nevertheless, it cannot be excluded that the discussed exception will
ultimately apply only in relatively rare cases. Such a scenario could happen especially if the concept
of personal data will continue to expand. The broadening of the scope of Regulation 2016/679 can
then come at the expense of Directive 2019/770. The impact of this interplay is currently difficult to
predict since both acts adopt a somewhat different framework. The Directive aims to ensure fairness
of bargains, while the Regulation focuses on the protection of information concerning an individual. 56
Therefore, the appropriate classification of data will become crucial. For instance, Directive 2019/770
indicates that the consumer may request the removal of the content if it enables his or her
identification.57 Otherwise, the trader can still use the information.
Furthermore, the trader does not have to refrain from using content other than personal data if
the content has been aggregated with other data.58 However, this exception only applies to situations
in which disaggregation of the content is impossible or requires disproportionate efforts. From a legal
and economic point of view, the purpose of this exception is to eliminate potentially high costs of
separating consumer’s content. Therefore, it can be argued that EU legislators assumed that the value
of a piece of information in the aggregate is generally lower than the cost of its extraction. The
performance of the discussed obligation would thus bring no benefit.
The significance of this exception is also difficult to predict. On the one hand, information is
becoming increasingly aggregated. This is often a necessary step for monetization of personal data. 59
In my opinion, a similar conclusion can be drawn with regard to the discussed content which does not
enjoy the protection under Regulation 2016/679. Therefore, it appears that traders may be interested
in invoking the discussed provision to limit their obligations. This would emphasize the significance of
the exception. On the other hand, the combination of information may also affect the classification of
the content. In particular, linking information may enable the identification of an individual and thus
transform aggregated content into personal data. In this case, the exception would not apply. As a
consequence, the scope of the provision in question may again be narrower than it appears at first
sight.
Another important exception concerns content created by the consumer together with other
people.60 The purpose of this exception is to allow other co-authors to use the content which would
otherwise be inaccessible to them.61 The provision is important not only for artistic works such as a
photograph or a piece of music but also to utility works such as an open source computer program. 62
53 BRADSHAW, S., MILLARD, CH. and WALDEN, I., Contracts for Clouds: Comparison and Analysis
of the Terms and Conditions of Cloud Computing Services, pp. 207-208.
54 BRADSHAW, S., MILLARD, CH. and WALDEN, I., Contracts for Clouds: Comparison and Analysis
of the Terms and Conditions of Cloud Computing Services, pp. 207-208.
55 See OHM, P., Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization,
pp. 1720-1722.
56 LANGHANKE, C. and SCHMIDT-KESSEL, M., Consumer Data as Consideration, pp. 219-220.
See also KOLT, N., Return on Data: Personalizing Consumer Guidance in Data Exchange, pp. 110117.
57 Directive 2019/770, Recital 39.
58 Directive 2019/770, Article 16(3)(c).
59 KOLT, N., Return on Data: Personalizing Consumer Guidance in Data Exchange, p. 91.
60 Directive 2019/770, Article 16(3).
61 COMMISSION, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain
aspects concerning contracts for the supply of digital content. In: COM (2015) 634 final, p. 21.
62 LOOS, M.B.M., Not Good but Certainly Content. The Proposals for European Harmonisation of
Online and Distance Selling of Goods and the Supply of Digital Content, p. 43.
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It is worth noting that a similar clause was provided for in cloud computing contracts even before the
adoption of Directive 2019/770.63 However, the exception can be a source of practical concerns since
content other than personal data may be protected under intellectual property law. For example, the
consumer may exercise the exclusive rights and demand that the artwork be removed from the
website. Other co-authors may also exercise their rights.64
5.

CONCLUSIONS
E-commerce has become an integral part of the modern economy. However, rapid
technological progress also raises many legal questions, especially regarding consumer protection.
From this point of view, Directive 2019/770 undoubtedly provides a major update of the existing EU
legislation. In particular, it extends consumer protection to contracts in which the trader collects assets
other than money as remuneration. As a consequence, the Directive also imposes on the trader nonmonetary obligation in the event of termination. This is an important novelty compared to the current
legislation. Until the process of transposing Directive 2019/770 into national legal systems is finished,
the trader only a monetary obligation, i.e. he or she is obliged to reimburse the consumer.
Although the Directive can be regarded as a step in the right direction, its provisions are not
without doubt. The uncertainty stems from the attempt to clearly distinguish between the obligations
related to personal data and the obligations related to content other than personal data. As pointed
out in the article, the distinction is crucial. The obligations related to personal data are governed by
the Regulation 2016/679, while the obligations related to content other than personal data are subject
to Directive 2019/770. This regulatory framework aims to ensure the consistency of the legal system
by avoiding any conflict between the aforementioned acts. Nevertheless, it should be noted that the
distinction is ultimately based on the elusive criterion of identifiability. Namely, if the information
enables the identification of a natural person, it falls within the scope of Regulation 2016/679 which
also determines the trader’s non-monetary obligation related to this information in the event of
termination. Otherwise, the trader should perform obligations provided for in Directive 2019/770. As
indicated in the paper, the identifiability test may be a source of practical concerns. The future
interpretation of the concept of personal data will show whether the concerns will materialize.
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NEW TECHNOLOGICAL CHALLENGES FOR THE REGULATION
OF CONSUMER SUPPLY OF DIGITAL CONTENT1
Štěpán Richter
Masaryk University, Faculty of law

Abstract: The new Directive (EU) 2019/770 of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts
for the supply of digital content and digital services is one of the several secondary acts of the
European law, which aim to regulate digital market for the benefit of both the European consumers
and digital data providers. However, the creation of the directive was long and complicated, and
technological level and practices have steadily moved forward during the legislative process. The aim
of this article is to describe the issues that have arisen in practice of supply of digital data to the
consumer that the new directive may not have foreseen, and henceforth may not be able to regulate.
In this regard, the attention will be given to the issue of updates, the so called “dark patterns” and
enforceability of consumers’ rights.
Key words: Digital data, consumer, digital content, digital service, updates, dark patterns

1

INTRODUCTION
Human society is undergoing digitalization. Information technology is no longer a small field
for experts, but an omnipresent component of all modern institutions, such as jobs, entertainment and
social interaction. Since exchange of goods is a cornerstone of society, and every valuable good may
be subject of exchange, it was inevitable that digital data themselves have become subject of trade.
Trading data has created a whole new market; some even speak of digital revolution. 2 Digital data is
data that represents other forms of data using specific machine language systems that can be
interpreted by various technologies. The most fundamental of these systems is a binary system, which
simply stores complex information in a series of binary characters, traditionally ones and zeros.3
Digital content is data which are produced and supplied in digital form. 4 There are other ways of
supplying digital data, such as digital service and goods with a digital element.5 For the sake of text
simplicity, all of these are referred to as “content” in this article, since the analyzed issues are common
to all of them.
European Union has begun an initiative of regulation of the digital market, for the purpose of
creating the so-called digital single market.6 Several acts that stemmed from this initiative have
already drastically altered the field of digital data regulation, most notable the General data protection
regulation.7

1

The research leading to this article was made possible due to funding from the Grant Agency of
Masaryk University, Czechia, grant No. MUNI/A/0963/2019.
2 MANNING, P.: Digital World History: An Agenda. [online], University of Pittsburgh.
3 Definition of Data and definition of Digital, Merriam-Webster dictionary [online]. © 2020 MerriamWebster, Incorporated
4 Article 2 sec. 1 of Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20th
May 2019 on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services
5 Directive (EU) 2019/770 ibid., Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the
Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods
6 A concept first introduced by the Juncker Commission. See also A Digital Single Market Strategy for
Europe - COM(2015) 192 final. Communication from the Commission to the European Parliament,
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
7 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
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In May of 2019, two sister directives were published in the Official Journal of EU: 2019/770 on
certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services (hereinafter
referred to as 770 directive) and 2019/771 on certain aspects concerning contracts for the sale of
goods, amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC, and repealing Directive
1999/44/EC.
The aforementioned regulation has its roots in the year 2008 with the Draft Common Frame of
Reference.8 Starting from that non-binding document, the EU has tried to regulate digital content.
However, the directives are the first specific binding acts that successfully do so. Because the
legislation process has lasted well over 10 years (and even now, the directives are not yet
implemented into the national legal systems), the technology and practice on the market have already
moved on. In the end, there are many practices in regards of supply of digital data, which may not fall
under the scope of the directives, which may be considered harmful to the market, manipulative to the
consumers and downright illegal to the purpose of the regulation. The aim of this article is to describe
several key issues that have arisen because of the legislative lag that has occurred.
2

UPDATES
One of the main goals of the 770 Directive is the regulation of updates. Updates are free
improvements of already provided content, which serve mainly to optimize said content, and ensure
continued security, interoperability and compatibility of it. The 770 Directive stipulates the basic legal
framework of updates and the consumer’s right to them. Generally, the consumer has the right for upto-date content, unless the contract specifically states that it is not provided as such.9 The updates
must be provided by the trader for as long as the contract stipulates, or, for a time that the consumer
might reasonably expect, given the type and purpose of content and other circumstances. 10 Therefore,
updates must be provided only for as long as the contract itself lasts. The trader must inform the
consumer of the availability of any updates, how to install them, and what will/could happen if he
doesn’t do so. If the trader has fulfilled the above mentioned requirements, and the consumer doesn’t
install the updates, the responsibility lays on him.11
It is important to note that supplying a newer version of the content (for example switching from
Windows 7 to Windows 10) should not be considered an update, and the rules regarding updates
should not be applied in the situations where the parties conclude a new contract. In practice this
means, that whenever a consumer needs to agree with a new contract/EULA/license agreement, the
process is not an update in legal sense. A more appropriate term upgrade can be used.
How will these general provisions be applied to the specific types of content remains to be
seen. It can be safely stated that the requirements of interoperability, compatibility and security should
be constant in time for every type of content, as per Article 8 of the 770 Directive. But what of the
other types of updates that are not necessarily compulsory for the absolute sheer functionality of the
content, but needed for its comfortable and practical use? For example if a new type of file is created
(represented by a new suffix, like docx JPEG, WMA) is the trader required to update the content to
ensure compatibility with this new file? On the ground of the 770 Directives’ interoperability
requirement the de lege ferenda answer is yes, but how deep into subjective criteria can the general
requirements delve? The 770 Directive offers interpretational guidelines in its preamble. Primarily, the
extent to which updates negatively impact the use or access to the content by the consumer should
be analyzed with regard to the nature and purpose of the content and to the quality, functionality,
compatibility and other main features which are normal for digital content or digital services of the
same type. Therefore, the law shall abide by the science and nature of the technical field. To that end,
any judges or other authorized bodies that might further interpret the question of updates will have to
rely on court-appointed experts.

8

VON BAR, C. et. al.: Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft
Common Frame of Reference (DCFR) [online]. Study Group on a European Civil Code and Research
Group on EC Private Law (Acquis Group)
9 Article 7 letter d) of the Directive (EU) 2019/770 ibid.
10 Article 8 sec. 2 letter b) of the Directive (EU) 2019/770 ibid.
11 Article 8 sec. 3 of the Directive (EU) 2019/770 ibid.
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2.1

Forced innovation
The last years of market practice have seen a change in the nature of updates – nowadays,
they can be used for hindering the consumer for the benefit of the trader, which is something that the
770 directive does not consider. In fact, the 770 directive leaves consumer with two options in the
end; accept the updates and be at the mercy of the trader, or refuse them and face inevitable
compatibility issues at your own liability.
Despite the rationality and general usefulness of updates, they can and have been abused by
the traders. Presently, most software is continually updated and in some cases, the updates can’t
even be refused. This presents an easy way for abuse of the system. For example Apple inc. has
decreased the performance of older iPhones, whenever a new model was introduced.12 Microsoft
has, in several cases, forced its Windows 7 users to update to Windows 10, without asking them,
which has caused several problems and damage.13 It is important to note that in those two cases,
both companies were severely fined by the respective legal bodies, but to the wronged consumers,
that offers no restitution. Many updates explicitly remove features and content previously supplied to
the consumer or otherwise make the supplied content subjectively or objectively worse.14 Is this
conduct in violation of the section 8 of the 770 Directive? If extensive interpretation is to be applied,
yes, because the consumer enters into a contract with the intention and expectation of all features
available at the time. The supplied content must have qualities and performance features expected
from such content, and with accordance to any previous trader-made statements. Therefore, any
downgrades should be considered contrary to the law. This is, however, easily avoidable by the trader:
if the update presents consumer a new or updated version of the agreement, it is no longer considered
and update by the 770 Directive and therefore, the aforementioned rules do not apply.
Contractual freedom … for a trader
There is an overarching issue regarding the whole regulation of digital data, which was partially
demonstrated above. The new directives are built upon the principle of contractual freedom, so much
that most of the criteria for supply of content is mostly (apart from the aforementioned updates and
general provisions of Article 8 sec. 2) relegated to subjective form, meaning, that mist quality
standards must be stipulated in a contract, and many objective standards may be excluded by said
contract.15 However, in the context of content supply, almost all agreements in the field are adhesion
contracts, therefore completely controlled by the trader.16 And most, if not all, traders are corporations
with access to legal counsel, unlike the average consumer. The cynic therefore states, that any norm
that can be excluded or avoided, will be so, which will, from the perspective of consumer rights, narrow
down the new regulation down to basic general quality standards. Which, as was mentioned before,
are nowhere near as concrete to be actually helpful without judicial of other authority and technical
expertise.
2.2

3

DARK PATTERNS
The term “dark patterns” was first used in 2010 by the psychologists with regards to the ecommerce boom.17 Dark patterns could be defined as intentional design choices in websites and
content that manipulate the user into acting to the providers’ (traders’) benefit. 18 This usually means
accepting the providers’ terms, purchasing extra content, or entering into a contract. The list of dark
patterns is not definitive, as this is not a term recognized by law. However, the European law has
12

SONI, J. Apple fined millions for slowing down old iPhones [online]. techradar.pro
PAUL, I. A lawsuit over an unwanted Windows 10 upgrade just cost Microsoft $10,000 [online]. PC
World
14 WILLIAMS, W. Here are all the features Microsoft removed or deprecated in Windows 10 May 2020
Update [online]. betanews. com
15 Article 7 of the Directive (EU) 2019/770 ibid.
16 The author has reached this conclusion in his previous research. More in RICHTER, Š. Právní
problematika lootboxů. Revue pro právo a technologie, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 10,
č. 19, s. 69-85. ISSN 1804-5383.
17 KLANKOVÁ, L. et. al. Dark patterns – hrozba pro poctivý obchodní styk [online]. epravo.cz. Rödl &
Partner
18 Dark patterns - definition [online]. darkpatterns.org
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some ways to prohibit dark patterns, mainly in the 2005/29/ES Directive. The United Kingdom has, in
response to the EU consumer initiative, banned several types of dark patterns.
3.1
Forced continuity
This pattern can be found among the subscription based content (such as antivirus software,
online games…). The consumer enters into a contract on the condition of a free trial, however, when
the trial expires, the contract is automatically updated into the paid indefinite version.
3.2
Negative option billing
Also known as inertia selling or sneak into basket19, this is a situation where additional items and
services are added by default.
These two patterns are illegal in the EU, as per Directive 2011/83/EU of the European Parliament and
of the Council of 25 October 2011 on consumer rights.20 However, this directive dealt only with the ecommerce itself and dark patterns concerning other issues like privacy, information disclosure, sharing
and advertising were not affected.21 A Princeton research group found in 2019, that out of the 11,000
most popular e-shops, 11.2 % use some types of dark patterns.22 It also found that dozens of thirdparty companies or entrepreneurs that offer turnkey dark patterns that traders can integrate into their
content. Moreover, despite the aforementioned patterns being strictly illegal under EU law, they are
still being used.23
3.3
Misdirection
In the context of dark patterns this term describes an intentional stylistic design choices made
to focus the consumers’ attention to the specific option, as to encourage them to pick it. While this
would generally not be considered a problem (e. g. highlighting new or discounted goods is considered
legal and beneficial for both parties), the practice falls into dark pattern territory when the choice
manipulated is one that legally hinders the consumer, for example accepting cookies, waiving
guarantee, or agreeing to subscription for extra services.24 This is one of the dark patterns that is both
omnipresent in every sub-field of digital law (e-commerce, personal data …), but never specifically
regulated to a practical extent, and as such, every case must be tried individually.
4

ENFORCEABILITY OF CONSUMER RIGHTS IN THE SUPPLY OF DIGITAL DATA
Apart from the axiom that a legal action might be taken by the claimant himself, the supply of
digital data has one alternative, similar to the sale of physical goods. Under national law, either public
bodies or their representatives, consumer organizations having a legitimate interest in protecting
consumers or professional organizations having a legitimate interest in acting, have the right to take
a legal action regarding the 770 Directive’s provisions.25 There are several organizations in the Czech
Republic that would fulfill the criteria, mainly the Czech Trade Inspection and several Consumer
protection organizations. This is not only useful, but, if the consumer rights are to be enforced,
downright necessary. Economically speaking, it is unwise for a consumer to take his claims against a
trader to court; the cost of most digital data, if it even is paid in money, rarely goes above 80 euro.
Therefore, a regular consumer, who has neither time nor money for legal case, just suffers trough an
injustice, rather than to go through a lengthy process. To give him a special legal protection in the
form of other body enforcing his rights is typical for all EU consumer acquis and is a common institute
of consumer protection law.

Dark patterns – Types of dark patterns: Sneak into basket [online]. darkpatterns.org
Article 8 of the Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October
2011 on consumer rights
21 BRINGULL, H. Some Dark Patterns now illegal in UK – interview with Heather Burns [online]. 90
percent of everything
22 MATHUR, A et. al. Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites
[online]. Princeton university
23
The author of this article had installed a maintenance software called CCleaner (available at
ccleaner.com), the installation process bundles up Google chrome web browser with the software,
with the user having to uncheck the box as to not install the browser. This event happened on 12th of
July, 2020.
24 Dark patterns – types of dark patterns [online]. darkpatterns.org
25
Article 8 sec. 3 of the Directive (EU) 2019/770 ibid.
19
20
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Another valid alternative to protecting consumers’ rights is the way of public law, especially the
competition law, and even the criminal law. The aforementioned 2005/29/ES Directive is the prime
example of this, since it’s definition of unfair consumer practice is very extensive and can be applied
by the respective institutions in most cases of consumer rights’ violations.
5

CONCLUSION
The analysis of several issues regarding supply of content to the consumers has shown that
there are overarching problems regarding supply of digital data and its legal regulation.
Firstly, while the new regulation does bring the new technical phenomena into the legal system,
its’ provisions are way too general to be applicable without further interpretation by the authority. Said
authority will probably not be familiar with intricacies of the new technology, especially the courts, and
as such, any hard cases will probably require external experts.
Also, the regulation of supply of digital data to the consumer does not provide enough incentive
for the trader to abide by it, without prior consumer interference. Both old and new directives are built
mainly upon the consumer rights, which the consumer must be aware of, and must actively press
them in case of violation. Since the contractual process is in the almost complete control of the trader,
they are free to create a contract that violates consumers’ rights. Consumer, as a party with less
resources and knowledge, might not know their rights are being violated, or the enforcement of those
rights might not be worth it. The enforcement of fair business practice in digital market therefore falls
mostly on the public law, with its respective legal acts and institutions.
Therefore, as with sale of goods and services to the consumer, the legal system must create
a system of court rulings, principles and consumer knowledge, so that the new rights given to the
consumers by the new legal acts can be effectively used and enforced. Enforcing their rights is
exhausting for the consumer, especially in the case of low-cost goods, which the digital data in most
cases are.26 As is the case with tangible goods, the consumer must have an alternative option to legal
action in enforcement of their rights; otherwise the whole consumer protection on digital market will
be just an empty set of unenforceable norms.
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NEED FOR REGULATING BLOCKCHAIN OR BLOCKCHAIN AS A
TOOL FOR REGULATION?
Michal Toman
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law

Abstract: There is a distinction between regulation as an infringement of private autonomy and
regulation as a common endeavour. The current objective of understanding what regulating
Blockchain entails is occurring against a prospectus of continuing joint efforts to achieve stable
regulation of commercial platforms, in consideration of interoperability and the broader architecture of
the Internet. The Internet regulations have so far succeeded in producing universally held “good”
behaviour or conduct. As we know, however, contracts do not make feasible anything that was
previously not feasible. Instead they allow basic problems to be solved in a manner that minimizes
the need for trust. Cutting through the positivist regulatory frameworks, albeit is a natural legal tradition
and an underlying potential for equity that aims at tranquillizing the sharper edge of the regulatory
endeavours and arguably intensifying the consultative conditions. The concerns that Blockchain
brings to the table are therefore not easily abstracted from concerns that continue to throng the
regulation of Internet-related networks and systems. These concerns often solidify around perceived
and actual systemic imperfections that disruptive technologies can bring along.
Abstrakt: Je rozdiel medzi reguláciou ako narušením súkromnej autonómie a reguláciou ako
cieleným spoločným úsilím. Súčasný cieľ porozumieť regulácii technológii blockchain so sebou nesie
potrebu pochopenia toho, čo sa odohráva na pozadí prospektu pokračujúceho spoločného úsilia o
dosiahnutie stabilnej regulácie komerčných platforiem so zreteľom na interoperabilitu a širšiu
architektúru internetu. Regulácia internetu zatiaľ dosiahla všeobecne uznávane “dobré” správanie, či
chovanie. Ako však vieme, zmluvy nerobia uskutočniteľné nič, čo už skôr nebolo uskutočniteľné.
Namiesto toho však umožňujú riešiť základné problémy spôsobom, ktorý minimalizuje potrebu dôvery.
Za prekročením pozitivistických regulačných rámcov preto stojí prirodzená právna tradícia a potenciál
spravodlivosti, ktorých cieľom je zjemniť ostré hrany regulačných snáh a preukázateľne zintenzívniť
podmienky pre širšiu konzultáciu. Obavy, ktoré so sebou blockchain prináša, však nejde ľahko
abstrahovať od obáv, ktoré naďalej zapĺňajú snahy o reguláciu internetových sietí a systémov. Tieto
obavy sa často upevňujú okolo vnímaných aj skutočných systémových nedostatkov, ktoré disruptívne
technológie so sebou prinášajú.
Key words: regulation, blockchain, cryptocurrencies

1

INTRODUCTION
Blockchain may truly offer a special and extraordinary opportunity to shift culture paradigms of
transparency, security and trust within cyberspace. Its “revolutionary” and “disruptive” features have
the ability to alter the established socioeconomic and political conventions. But as currently mostly
unregulated, solution-driven occurrence, Blockchain exists within the confines of capitalistic logic and
reasoning, however rapidly becoming focal to the business models of different sources of economic
and political power which it was originally designed to uncouple, with exiguous regard for collective,
political or democratic accountability in the public interest. Reports by the World Economic Forum
reveal that more than 30 national governments and 90 central banks are investing in Blockchain
solutions, and more than 80% of banks planned to initiate Blockchain projects in the past couple of
years. More than 2,500 blockchain-related patents have been filed since 2013 world-wide and
currently there are more than 20 consortia of Blockchain development, including many financial firms.1

1
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2

HOW GOVERNMENTS REACT TO BLOCKCHAIN REGULATION
One of the answers that is often provided by regulators is that governments can make the
Internet safer and even more secure place by gaining more control over it. They argue that if they can
keep a tighter supervision on the conduct of online parties, e.g. citizens, communities, companies,
businesses, or political parties, this will increase security in cyberspace. More security is essential,
governments argue.2 We can surely understand why governments feel that they have a responsibility
in (contributing to) cybersecurity. Governments have the main role in preventing money laundering,
terrorist financing and other criminal uses of finances. From this perspective it can be seen that the
more decentralized the given system is, the harder it is to identify the responsible party and its illicit
manners. Some may see this as a necessary cost of freedom. We however believe that networks
optimized for criminals cannot ever achieve mainstream success among law-abiding citizens.
Common users will be scared off, banks and financial institutions will be prohibited from interacting
with them, and law enforcement agencies will anyway find a way to derange such illegal activities.
With the world-wide deployment of the Internet, new forms of regulation have emerged which
increasingly rely on soft law (i.e. technical rules or contracts) to regulate the online behaviour. As we
see it, regulation on the Internet was mostly done by private means (e.g. by the software producers)
in the transnational environment which initially seemed to exist beyond the jurisdiction of the national
states.3The current trend of technological situation puts governments and regulators into pretty
challenging positions though. If the volume and pace of digital transformation continues to remain the
way it is, the existing regulatory approaches definitely won’t help anyone. This “pacing problem” will
only get wider.4 Digital products, services, and industries can become very large, very fast. The policy
cycle often takes anything from five to 20 years whereas a unicorn start-up can develop into a
company with global reach in a matter of months, or years. Airbnb, for example, went from 21,000
stays in 2009 to amazing 80 million in 2016.5 Although Blockchain technology development has been
most extensive in the financial services industry, it is also rapidly emerging in the public sector too.
Governments all around the Europe are taking actions to embrace the Blockchain technology and to
introduce its concepts and the connected opportunities and challenges with regulators and civil
societies. Industry leaders and innovative start-ups have agreed to work together with governments
and the European Commission to support the development of Blockchain technology. This shall
reinforce the chances of developing the right conditions for this technology to flourish and boost
Europe's chances of maintaining its leadership in this field. For this reason, the European Commission
launched the European Blockchain Partnership, in which 26 EU Member States, as well as Norway,
have joined so far. One of the main goals of this partnership is to develop a European Blockchain
Services Infrastructure that will support the delivery of cross-border digital public services, with the
highest standards of security and privacy. Furthermore, the European Commission has launched the
EU Blockchain Observatory and Forum6 with the support of the European Parliament as well as a
study on the feasibility of an EU public Blockchain infrastructure to develop cross-border services.
Blockchain technology is also a key part of the FinTech Action plan as well as of the priorities for the
Digital Europe Programme proposed under the next EU long-term budget for 2021-2027.7
The government of Slovak Republic has long sought to improve services to citizens and
streamline public administration by many means, including computerization. Therefore Blockchain, for
some of its unique properties, could not escape its attention. For this reason, a “Study of possibilities
and potential of blockchain technology in improving eGovernment solutions” (hereinafter referred to
2

GIACOMELLO G.: National Governments and Control of the Internet: A Digital Challenge. Routledge
2005. ISBN: 0-415-33136-6. p. 21. Accessed on the internet on 19 July 2020 here.
3 ERIC C.: Globalization and the future of the law of the sovereign state. Oxford University Press and
New York University School of Law. 2010. doi: 10.1093/icon/moq033. p. 654. Accessed on the internet
on 19 July 2020 here.
4 The root cause lies in the power of combinatorial innovation, which is driven by “Moore’s Law.”
Moore’s Law is the principle which subtly describes that the computing would dramatically increase in
power, and decrease in relative cost, at an exponential pace.
5 MOLLA R.: Airbnb is on track to rack up more than 100 million stays this year. Vox magazine. 2017.
Accessed on the internet on 19 July 2020 here.
6 More information can be found here.
7 More information can be found here.
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as the “Study”) was prepared in March 2019.8 The study explores potential areas and stakeholders
for Blockchain deployment, such as public administration bodies, universities, industry clusters, R&D
innovation agencies and more. One of the prominent areas for Blockchain application has been
identified, which is the tax administration. In May 2018, at the GLOBSEC conference, the President
of the Financial Administration of the Slovak Republic presented the intention to use the Blockchain
in the processes to fulfil the goal of streamlining tax collection. The intention to introduce Blockchain
in the assignment of a 2% (3%) tax was also presented. It is expected to increase the trust of clients
and protect their data, increase the transparency of processes, reduce administrative burdens and
reduce costs.9 Some other researchers in the Slovak Republic examine the benefits of using
Blockchain in VAT collection mainly due to the advantages that Blockchain brings, such as the
elimination of the need for transaction intermediaries and the attributes of functioning as a distributed
ledger.10
Further we list some other general benefits of Blockchain identified by the Study that make it
more favourable compared to other technologies:
- Security: Blockchain has the ability to ensure the confidentiality, integrity and availability of
processes and their data;
- Auditability: It has the possibility to additionally reconstruct the course of the process (who,
what, when, etc.);
- Transparency: It possesses the ability to additionally demonstrate that the process has been
carried out in accordance with the rules and requirements;
- Integration: Electronic connection of systems to the surrounding eGovernment as well as
internally between the systems of the given department;
- Analysability: The availability of relevant data and their processing to enable informed
decision-making;
- Modernization: Slimming or another type of improvement of the existing process design –
omission, replacement, merging of processes, activities, actors, etc.;
- Operationalization: It allows to perform a certain obligation (elimination of unenforceability);
and
- Electronization and automatization: Replacement of "paper" data (public documents,
applications, decisions, etc.) by electronic and acceleration, increase of reliability and quality
(error rate) of processes by removing manual steps (processing, decision-making).
As the Blockchain technology gained its momentum and relevance mostly in the financial field,
it did not slip the attention of the National Bank of Slovakia and the Ministry of Finance. Since most
people recognize (sometimes interchangeably) Blockchain as a technology behind the
cryptocurrencies, these institutions made sure to take the stance on the rising topic. In the year 2018
the Ministry of Finance of the Slovak Republic issued a Methodological Guideline No. MF/10386/2018721 on the taxation of virtual currencies explaining that revenues stemming from cryptocurrencies
must be taxed, and that any type of exchange, such as an exchange of a virtual currency for an asset
or a service rendered or for another virtual currency, must be considered to be a taxable transfer.11
Shortly before that the Finance Minister had noted that trade of cryptocurrencies, which is unregulated
and anonymous, involves risks of terrorism and organized crime.12 Similarly, the National Bank of
Slovakia published even earlier, in 2013, an informative article dealing with the nature of Bitcoin,
saying “Given that Bitcoin does not meet the attributes of a currency in the legal sense (its validity in
a certain territory is not established by state power, the law does not regulate its circulation or
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protection), we are of the opinion that it cannot be called a currency.”13 As the authors of this paper
outline, their aim was to briefly analyse the nature of Bitcoins and outline some considerations about
their regulation.

3

BLOCKCHAIN AS A TOOL FOR REGULATION
In this chapter we shall take a closer look at the obstacles and chances of Blockchain becoming
a tool for regulation from technical perspective, rather than a regulated tool. As with other tools,
standardization of its features comes in as a necessity in order to provide stability and predictability
to it users and stakeholders. Currently the International Organization for Standardization, its Technical
Committee ISO/TC 307 works on the standardization of Blockchain technologies and distributed
ledger technologies. Up to date three documents have been prepared and published, being the
following:
- ISO/TR 23455:2019 – Blockchain and distributed ledger technologies — Overview of and
interactions between smart contracts in Blockchain and distributed ledger technology
systems, published in September 2019;14
- ISO/TR 23244:2020 – Blockchain and distributed ledger technologies — Privacy and
personally identifiable information protection considerations, published in May 202015;
and
- ISO 22739:2020 – Blockchain and distributed ledger technologies — Vocabulary, published
just recently on 13 July 2020.16
As we can see, the ISO organization is aware of the need for providing the public with some
solid standards. The voluntary nature of ISO standards, the meaning of ISO specific terms and
expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the
World Trade Organization principles in the Technical Barriers to Trade have been noted, however,
this is the first time that the Blockchain technology as an anarchist technology primarily build to
overcome the bureaucratic rigidness of established institutions is being standardised by one of such
organisations. But as we have indicated in the abstract of this paper, contracts do not make feasible
anything that was previously not feasible. Instead they allow basic problems to be solved in a manner
that minimizes the need for trust. And that is exactly what Blockchain is capable of doing with ease
once standardized. Since the smart contracts are one of the most prominent features enjoying the
benefits of Blockchain, ISO have taken these as the first area for standardisation. Smart contracts, a
synonym for automated applications on Blockchain and distributed ledger technology-based systems,
are an important development step from early stage, purely transaction oriented Blockchains to more
interactive technologies where the transactions on the Blockchain or distributed ledger technology
system are conditional on the terms of that application. According to the current working-definition of
ISO/TC 307, a smart contract is a “computer program stored in a distributed ledger system wherein
the outcome of any execution of the program is recorded on the distributed ledger”. 14 As the term
smart contract in its original intention as created by Nick Szabo in 199417 had a different, mainly legally
oriented (precise and legitimate) meaning, this has often caused confusion regarding “legally binding
intentions”: The ISO document however discusses and describes smart contracts as a technology for
Blockchain and distributed ledger technology-based systems automation in general, it is also
important to understand that smart contracts may have a legal binding intention too. Because of this,
the legal binding application and structure of smart contracts also requires understanding of legal
background, context and definitions. According to ISO a smart contract can be further described as a
computer program stored in a distributed ledger system 18 wherein the outcome of any execution of
the program is recorded on the distributed ledger. It is necessary to note that a smart contract might
NÁDASKÝ A., PÉNZEŠ P.: Niekoľko úvah k virtuálnej mene bitcoin. Biatec, 2013. p. 25. Accessed
on the internet on 19 July 2020 here.
14 More information can be found here.
15 More information can be found here.
16 More information can be found here.
17 SZABO N.: Smart Contracts. Accessed on the internet on 20 July 2020 here.
18 Distributed ledger system stands for computer information store that keeps records of transactions
that are intended to be final, definitive and immutable.
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represent terms in a contract in law and create a legally enforceable obligation under the legislation
of an applicable jurisdiction.
Focus on Blockchain as something to be regulated, however, in our opinion should involve
also taking Blockchain seriously for an examination of its potential role as regulator and use as a
regulatory technology. Approaching this topic does not simply mean considering the regulatory
features Blockchain offers but should deal equally with apriori concerns for regulatory legitimacy and
the ability to call regulators to account based on their deployment of technology and any subsequent
failures within the regulatory regime the technology either facilitates or does not prevent. Where
technologies such as Blockchain are integrated into an environment as regulatory instruments
requires, that regulators are called to account, not so much for their failure to create the right kind of
environment for new technologies, but for their over-reliance on technological tools. As we indicated
above, in Slovakia Blockchain is regulatory-wise considered mostly for the tax avoidance purposes,
therefore the Financial Administration should take these concerns very seriously.

4

CONCLUSION
Blockchain may emerge in whatever forms and shapes in the upcoming months and probably
also years. A deeper critical analysis by publicly accountable bodies is therefore heavily required. The
Slovak government and other domestic regulators (such as Financial Administration) already made
reasonable moves toward taming this international phenomenon. Their focus on Blockchain and how
it is interacting with societies, however, will need to address profound questions concerning the future
relationship between the technology and those who either use it intentionally or are subject to it
unintentionally. Ex ante regulatory due diligence of techno-social integrations and implementations
and the character of commercial or corporate “profit” relationships which exploit the public and private
areas have arguably failed to prevent the opportunistic behaviour of online businesses in the broader
context of the Internet. We also think, that it is still a rather conservative estimate of the present
socioeconomic state of cyberspace. Capitalism has reshaped the cyberspace, rather than cyberspace
providing a platform to prevailing trends in offline economic logic and reason. Blockchain is yet another
territory in which we can see that self-interest may conquered community and generosity. The major
players of global (online) technology have over the past two decades shaped a regulatory environment
so dramatically that it enables them to push boundaries often unreasonably and unfairly, only ceasing
to do so once damage and harm has been done and major capital pocketed. Regulation, law and
governance over the commercial domination and economic power of online platforms, networks and
systems is rather weak and docile, with regulators falling to step in on time. We however believe that
the implementation of Blockchain under the initiatives the EU and the Slovak government is a step in
the right direction, and we may hope for at least a fairly organized and future-prof regulatory framework
to work with in the upcoming months and years.
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FROM PRINCIPLES TO PRACTICE: REGULATING ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
Zoltán Gyurász

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: As the use of Artificial intelligence became more and more usual in our everyday lives, the
questions of “where the legal and/or even the ethical boundaries are?" and "how shall we regulate
them?” become also more relevant. Today we see the creation of a lot of principals, on how Artificial
intelligence should work, but when do we will see these principals in practice? and do we even need
them?
Abstrakt: Keďže používanie umelej inteligencie sa v našom každodennom živote stáva čoraz
bežnejším, otázky „kde sú zákonné a / alebo dokonca etické hranice?“ A „ako ich regulovať?“ stávajú
sa čoraz viac relevantnejšími. Dnes vidíme vytvorenie mnohých princípov, o tom, ako by umelá
inteligencia mala fungovať, ale kedy uvidíme tieto princípy v praxi? a potrebujeme ich vôbec ?
Key words: Artificial intelligence, Soft law, Pacing problem, transparency, ethics
1.
INTRODUCTION
Through the last decade, work with data has increased the potential of new technology
dramatically. This has been made possible by everything being connected and accessible online.
Today we have data in all the shape and form, from every source possible. This newly accessible
source enabled us to come to the most strategic technology of the 21. century, the artificial
intelligence.1 “For millennia, laws have ordered society, kept people safe and promoted commerce
and prosperity. (…) The rise of artificial intelligence presents novel issues for which current legal
systems are only partially equipped. If we are to live alongside artificial intelligence, we need to
address issues.”2
All the new possibilities that come with artificial intelligence represents a very important asset
for our society, and we must not forget that each and every asset is vulnerable in one way or another,
simply because its value is threatened by various influences.3 Therefore, the question is in place to
be asked, are the standards and principles in place enough to protect this asset ? or is there a need
for a hard law regulation?
I do believe that it is beyond discussion that our society would benefit from the development of
practical methods of regulating artificial intelligence, as it were with any other new emerging
technology.4 Nevertheless, with artificial intelligence, it is a “bit different” than with anything even
remotely similar that came before.
1To

further identify Artificial intelligence, for the perspective of this paper, I will consider any device
that mimics "cognitive" functions, takes steps that people associate with the human mind, such as
"learning" or "problem solving."
2TURNER,
J:
Robot
Rules:
Regulating
Artificial
intelligence
(2018)
Available:
https://www.law.kuleuven.be/citip/en/docs/hot-news/j-turner-robot-rules-regulating-artificial.pdf
3For more on this topic, look closer: ANDRAŠKO, J: Autonómne systémy - aktívum, hrozba,
zraniteľnosť a riešenie kybernetickej bezpečnosti (2019) Bratislavské právnické fórum 2019
[elektronický dokument] : vymožiteľnosť práva v digitálnej spoločnosti. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7160537-9. - Bratislava: Právnická fakulta UK, 2019. - S. 72-80
4 It is worth mentioning that this is the case with most important new emerging technologies. But we
cannot forget that „Of course, not all technologies that extend human capacity will generate legal
problems. The electric can opener may save time compared to its manual cousin, but it does not
necessitate any change to the law. Similarly, the fact that a widget can be manufactured marginally
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The regulation of artificial intelligence raises a wide range of issues and concerns that go
beyond the traditional regulatory focus.5 Artificial intelligence involves applications that cross multiple
industries, government jurisdictions, making a coordinated regulatory response somewhat difficulty.
Furthermore, many concerns associated with Artificial intelligence are not even within any existing
regulatory jurisdiction, including promlems such as technological unemployment, human-machine
relationships or biased algorithms.6
2.
THE PACING PROBLEM
Before we dwell too deep into the regulatory problems of artificial intelligence, we shall mention
the first concern that comes up in all topics regarding regulating of new emerging technologies. The
concept known as the pacing problem.7
The pacing problem in essence discussed the challenges of the regulating environment, in our
case law and ethics, to keep the pace with rapidly developing emerging technologies. This is an
essential question in all new emerging technologies, as this filed is more complex than the challenges
that came before. This complexity is mainly attributed to the effects of many variables that are present
in this field, with the addition to the difference in the relative speeds of the domains.8 These dynamics
are stemming from not just the many diverse applications and forms, of new technology, but also the
fact that these emerging technologies are used in many different ways and contexts, with a multitude
of different possible risk scenarios.9
For these reasons, is often simply not possible to fit new technological innovations comfortably
within any existing regulatory categories. Artificial intelligence with its uniqueness puts these concerns
even further, as artificial intelligence simply far exceeds the capability of any traditional regulatory
system to keep up.
3.
REGULATING ARTIFICIAL INTELLIGENCE
First of all, we shall not forget that regulation for just the sake of it is not a goal in itself.
Regulation ideally is one necessary means to build trust in society in our legal system.10
This building of trust trough regulation should also apply to the new emerging technologies,
that are used more and more in our everyday lives. Nevertheless, it seems the exact opposite to be
true, as we see how time and again, new emerging technologies spur anxiety in the general public.11
It becomes a necessity to establish an efficient system capable of handling the diverse and
growing use of new technologies, such it is with artificial intelligence. Understandably the case of
something so unique such as artificial intelligence, with the risks, benefits and trajectories are all highly
uncertain, proves to be even harder for traditional regulatory decision-making. The complexity of the

faster or cheaper rarely requires a direct legal response in the sense that the legal framework is no
longer sufficient, certain or appropriate simply because the new technique exists“ MOSES, L:
Recurring Dilemmas: The Law’s Race to Keep Up with Technological Change. (2007). University of
Illinois Journal of Law, Technology & Policy 2007:239-285
5
MESARČÍK, M: Introduction to artificial intelligence and privacy (2019) Zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7392-333-4. - Brno : MSD, 2019. - S.
73-91 [print]
6MERCHANT,
G: “Soft Law” Governance of Artificial intelligence (2019) Available
https://escholarship.org/content/qt0jq252ks/qt0jq252ks.pdf
7For the problematic of pacing problem, see closer MOSES, L: Recurring Dilemmas: The Law’s Race
to Keep Up with Technological Change. (2007). University of Illinois Journal of Law, Technology &
Policy 2007:239-285
8MOSES, L: Recurring Dilemmas: The Law’s Race to Keep Up with Technological Change. (2007).
University of Illinois Journal of Law, Technology & Policy 2007:239-285
9MERCHANT,
G:
Addressing
the
Pacing
Problem
(2011)
Available:
https://www.researchgate.net/publication/303158895_Addressing_the_Pacing_Problem
10FÁBRY, B KASINEC, R TURCAN, M: TEÓRIA PRÁVA (2019), Bratislava: Wolters Kluwer , ISBN
978-80-571-0127-7 s321
11SHARMA,
S: The Dilemma of Regulating Artificial intelligence (2017) Available:
https://pdfs.semanticscholar.org/77b7/6a6c6423ac3f6c5d4ba8d5769708ad408370.pdf
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issues and the rapid pace of development will most likely still outstrip the capacities of the regulatory
agencies to frame effective regulatory policies for quite some time.12
Nevertheless, we cannot forget that technology should always serve our society first, and not
the other way around. Even in this new age “the tradition of the enlightenment era, the categorical
imperative should point the way for the digital world, technology should always serve the people, not
the other way around.”13 Despite all regulatory ambition, the legislature must be careful not to
overreact, what is needed, just as always is a healthy balance.
In the last few years, (bearing in mind all the concerns) it seems the solution to this problem is
to fill the “regulatory gap” for artificial intelligence with so-called “soft law”14
3.1.
WHY SOFTLAW
As mentioned earlier, traditional regulatory systems cannot cope with the rapid pace, diverse
applications, heterogeneous risks and concerns, and inherent uncertainties of new emerging
technologies.
Soft law in its way has to offer a number of potential advantages over traditional regulatory
tools, what in the end seems to explain its growing popularity not just in the field of regulation of new
emerging technologies. Seemingly, the most important of these advantages are that these
instruments can be adopted and revised relatively quickly, without having to go through the traditional
rulemaking process of government.15
Not less important fact is that soft law regulation is not bound by delegations of authority, and
so can address any and all concerns raised by new technology, and because they are not adopted by
a formal legal authority, they are not restricted to a specific legal jurisdiction, and can have
international application.16
Erdélyi and Goldsmith argue that soft law is most preferable when “actors want to maintain
flexibility to deal with uncertainty, distribution problems, diversity, and changing circumstances; prefer
to preserve state autonomy and avoid sovereignty intrusions because welfare gains of cooperation
outweigh the potential for defection and opportunism”.17
Over the last couple of years soft law has become a necessary and inevitable component of
the governance framework for virtually all emerging technologies, including artificial intelligence. For
a rapidly developing and expansive technology like artificial intelligence, comprehensive regulation is
not very feasible, at least not in the short term anyway. For this reason, there is a need to explore
ways, how to indirectly enforce and coordinate the legal aspects of artificial intelligence with soft law
measures.18
12MOSES,

L: Recurring Dilemmas: The Law's Race to Keep Up With Technological Change (2007)
Available: http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLRS/2007/21.html
13MARTINI, M: REGULATING ARTIFICIAL INTELLIGENCE – HOW TO DEMYSTIFY THE ALCHEMY
OF CODE? (2019), Cambridge University Press
14“Soft law is a general term for various types of non-statutory regulation. The nature of soft law is
inherently debatable in a way that the nature of law is not. Despite this fact, or perhaps because of it,
only relatively few academics have written about softlaw” WEEKS, G: SOFT LAW AND PUBLIC
LIABILITY:
BEYOND
THE
SEPARATION
OF
POWERS?
(2018)
available:
https://law.adelaide.edu.au/system/files/media/documents/201903/ALR_39%282%29_03_Weeks.pdf
15ABBOTT, K. & SNIDA, D: Hard and Soft Law in International Governance. (2000) International
Organization,
421-456,Available:
https://www.cambridge.org/core/journals/internationalorganization/article/hard-and-soft-law-in-internationalgovernance/EC8091A89687FDF7FC9027D1717538BF
16MERCHANT,
G: “Soft Law” Governance of Artificial intelligence (2019) Available
https://escholarship.org/content/qt0jq252ks/qt0jq252ks.pdf
17EREDÉLYI, O & GOLDSMITH J: Regulating Artificial intelligence Proposal for a Global Solution
(2018)
Available:
https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3278721.3278731?casa_token=gXFSlbp9ydUAAAAA%3APTrQC
CNf5wrmMPXcJdTwIB9JxrN1U9HmM4PIO5T7KPML5TBQLOIblq6AjNbrJKWPTPYFb4KLCWFo1w
18LEE, R & JOSE, P.D: Self-interest, self-restraint and corporate responsibility for nanotechnologies:
Emerging
dilemmas
for
modern
managers
(2008)
Available:
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3.2.
WHY NOT SOFTLAW
Nevertheless, soft law measures are still not a perfect governance tool. This imperfection is
mainly caused by their lack of enforceability and accountability, as well as the use of vague and too
general language, that many times proves too hard to measure compliance with.19
These core weaknesses result in many other limitations, one of which is that soft law measures
generally do not provide the same reassurance to the general public as traditional government
regulation.20 For comparison a Hard Law regulation would mean higher institutional formality, binding
commitment, higher sovereignty costs and a collective control of information with complex centralized
administration and a more routine management.21
Another big problem with a soft law regulation is the lack of coordination between a potentially
large number of overlapping and perhaps even inconsistent soft law regulations. For resolving these
cases hard law rely on traditional principles of derogation22 stemming from Roman law, but in the case
of soft law there is no traditional hierarchy among standards or principles, therefore these regulations
become principles without real principles.
And finally, there is a believe that “national governments are reluctant to impede innovation in
an emerging technology by preemptory regulation in an era of intense international competition”.23
These are the reasons, why it is safe to say that in the foreseeable future, there will be no
comprehensive traditional regulation of artificial intelligence.
4.
CONCULSION
First of all, while I believe that is beyond questions that the topic of the regulation of artificial
intelligence poses challenges for law and ethics that haven’t been posed before. I do believe that
there is reason and meaning in answering not only the questions, of the when and what should be
regulated, but also it is worth taking a step back and take a look on this topic from the perspective of
jurisprudence and answering the “whys” and the “what-ifs”.
As mentioned earlier, regulation of the domain of new emerging technologies is more complex
than most any of the previous regulatory challenges yet, mainly because of the difference in the
relative speeds of the development of the domains of law and technology respectively. Right now, it
https://www.researchgate.net/publication/233090728_Self-interest_selfrestraint_and_corporate_responsibility_for_nanotechnologies_Emerging_dilemmas_for_modern_ma
nagers
19One of these limitations, is what is called as “whitewashing”. “Whitewashing” (or “greenwashing”) is
a term that refers to the concept that these soft law regulations are just “making it look like” a problem
is being addressed when it really is not. Simply based on the fact that these principles or standard are
neither enforceable nor accountable, for more on the topic of whitewashing look closer: MERCHANT,
G:
“Soft
Law”
Governance
of
Artificial
intelligence
(2019)
Available:
https://escholarship.org/content/qt0jq252ks/qt0jq252ks.pdf
20MERCHANT,
G: “Soft Law” Governance of Artificial intelligence (2019) Available
https://escholarship.org/content/qt0jq252ks/qt0jq252ks.pdf
21EREDÉLYI, O & GOLDSMITH J: Regulating Artificial intelligence Proposal for a Global Solution
(2018)
Available:
https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3278721.3278731?casa_token=gXFSlbp9ydUAAAAA%3APTrQC
CNf5wrmMPXcJdTwIB9JxrN1U9HmM4PIO5T7KPML5TBQLOIblq6AjNbrJKWPTPYFb4KLCWFo1w
22“the requirement of that legal acts to be promulgated is one of eight conditions which make law
possible. (2.5) lex superior derogate legi inferior i.e. law (legal act) of higher degree annuls law (legal
act) of lower degree. In system of continental law is considered absolute. (2.6) Lex posterior derogate
legi priori, i.e. later laws derogate earlier laws. This principle is to be applied when two or more legal
acts come into play. (2.7) Lex specialis derogate lexi generali i.e. a special law derogates a general
law. If it is not possible to choose between 2.5 and 2.6 then one should apply the “substantial
principle”. (2.8) Lex posterior generali non derogat legi priori speciali i.e. a general law does not annul
earlier special law”. STELMACH, J & BROZEK, B: Methods of Legal Reasoning (2006), Springer
Netherlands 978-1-4020-4939-2, p 162
23MERCHANT,
G: “Soft Law” Governance of Artificial intelligence (2019) Available
https://escholarship.org/content/qt0jq252ks/qt0jq252ks.pdf
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seems that the legislation in the field of regulating new technologies rely mostly on soft law measures.
Nevertheless, taking into account everything that has been pointed out earlier, it seems this choice
has merit to it. As so soft law has to offer a number of potential great advantages over any of the
traditional regulatory tools, which may explain its growing popularity in this bridging-the-gap role of
new emerging technology regulation.
Be that as may, we can forget all the advantages of a hard law regulation, until the pacing
problem remains an issue what traditional forms of regulation cannot “bypass” and therefore we
cannot rely on them just yet.
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TECHNOLOGIES FOR E-HEALTH INFORMATION SYSTEMS HOW CAN THEY BE FILLED IN EFFECTIVELY?
Soňa Sopúchová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: The paper provides an analysis of e-Health information systems that are used within
electronic healthcare services, such as the national health information system, which includes an
electronic health book. The author deals with the technical possibilities of filling information systems
and their legal regulation, especially with the question of whether the mentioned possibilities are
supported by the legal order of the Slovak Republic. The author also provides an insight into the
possibilities of the person himself in the use of electronic healthcare services using modern
technologies. In conclusion, the author summarizes the findings and provides solutions to the
identified shortcomings.
Abstrakt: Príspevok poskytuje analýzu otázky tvorby obsahu elektronických informačných systémov
zdravotníctva, ktoré nachádzajú uplatnenie pri poskytovaní a využívaní elektronických služieb
zdravotníctva, akým je napríklad národný zdravotnícky informačný systém, ktorého súčasťou je
elektronická zdravotná knižka. Autorka sa zaoberá možnosťami vkladania údajov do informačných
systémov, najmä otázkou, či vybrané technické možnosti nachádzajú oporu v právnom poriadku
Slovenskej republiky. Autorka ďalej poskytuje pohľad na možnosti samotnej osoby pri využívaní
elektronických služieb zdravotníctva pomocou moderných technológií. Záverom autorka sumarizuje
zistenia a poskytuje riešenia na zistené nedostatky.
Keywords: information system, electronic healthcare, e-Health, healthcare information system
Kľúčové slová: informačný systém, elektronické zdravotníctvo, e-Health, informačný systém
zdravotníctva

1

INTRODUCTION
The twenty-first century is characterized by the dynamic development of modern information
and communication technologies, such as information systems , intelligent communication
devices, personal computers, the Internet and more. At present, these means are used in all areas of
social life, one of which is electronic healthcare, the so-called e-Health. Introduction of modern
technologies that allow searching, storing, transmitting and also communicating information more
efficient way does not bring merely mechanical use of computers, the Internet or other media but
still and mainly changes the traditional method of obtaining and processing information,
where change is the use of virtual environment.
In connection
with
the intensive
expansion
of
information
and
communication technologies, there is no doubt that we are becoming part of a society that acquires
the adjective information1 and given the speed of the ongoing changes, we can speak of
an information revolution.2 The Slovak Republic, as well as other member states of the European

1

The information society is defined as "a society based on the penetration of information and
communication technologies, information and knowledge into all areas of social life to such an extent
that it fundamentally changes social relations and processes ."
2 MINISTRY OF EDUCATION OF THE SLOVAK REPUBLIC in cooperation with the Slovak
Informatics Society and the Institute of Informatics and Statistics. Company informatization policy in
the Slovak Republic . with. 2
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Union, has long been working to build an information society, the emergence and global dimension of
which is a logical outcome of the use of information and communication technologies in trade,
governance, education, justice, healthcare and in other areas.
Currently the very discussed topic is the electronization of healthcare which brings modern
technologies into the exercise of important social law, such as the right to health protection.3 A number
of practical issues and e-Health services were processed at the legislative level and in practice found
application in the form of legal institutions, such as electronic health book, e-prescription, eexamination and more. However, technologies are advancing at a much higher speed, constantly
bringing new possibilities and, given that many of them cannot be used without legal entrenchment,
legislation should keep pace with them.
The aim of this paper is to analyze the legal possibilities of entering data into information
systems of electronic healthcare through information and communication technologies, for example
via smart watch or smart phone. Namely the question of legislation and whether opportunities
offered by the author are supported by Slovak law and also what are the electronic services that the
person could use using modern information and communication technologies . The partial goal is
to point out the identified shortcomings and provide considerations and suggestions de lege ferenda
about possible solutions.
2

THEORETICAL BACKGROUND

2.1

Basic terms
To introduce the issue, we will first clarify two basic terms, which are e-health and electronic
healthcare. Then we will deal with specific legal terms, which are considered as primary terms
of information systems of electronic healthcare and are associated with the issue which is the subject
of this article.
The concept of e-health was for the first time mentioned at the International Congres of
Telemedicine in London in 1999 and has since been used for a summary of all aspects
of informatization of healthcare. In 2003, at the Conference of Ministers of Health of the Member
States of the European Union was defined the official term e-Health as "the use of modern information
and communication technologies to meet the needs of citizens, patients, healthcare professionals,
healthcare providers, and makers health policy. " Electronic healthcare is a comprehensive system
of support for the provision of healthcare delivered through information and communication
technologies. The vision of the project e-Health is to provide right information at the right time, in the
right place and in the right form at all stages and processes of citizens' healthcare.4 The terms eHealth and electronic healthcare are defined differently in the sense of the above, but contain the
same aspects. In the case of e-Health, it is the English abbreviation of the phrase electronic
healthcare. In the next parts of the article, we will use these terms alternately.
The theoretical basis as well as the legal regulation of several elements of electronic
healthcare, reflecting the wider environment of the European Union, is provided by Act no. 153/2013
Coll. on the National Health Information System and on Amendments to Certain Acts . This law
brought several new concepts and institutes to the Slovak healthcare system. The following terms are
relevant to the topic of this article:
The National Health Information System is a set of health information systems
in state administration, which are used for the collection, processing and provision of information in
healthcare intended for the management of the database.5 The National Health Portal is also a part
of the national health information system. It is a website containing the application and objectified
information related to healthcare, to services related to healthcare and information on public health. In
addition, it is a specific place in a virtual environment that allows citizens of the Slovak Republic
to access the national health information system and thus their personal electronic health book.

3

The provisions of Art. 40 of the Constitutional Act no. 460/1992 Coll. The Constitution of the Slovak
Republic
4 OPERATIONAL PROGRAM INFORMATIZATION OF SOCIETY. Electronic healthcare services 2nd priority area , p. 1
5 The provision of § 2 par. 1 of the NZIS Act
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An electronic health book is a set of data from a person's medical records kept in the
National Register of Electronic Health Books.6 The electronic medical record contains the person's
identification data, electronic medical records, data from the insured's account, the person's own
records and records of access, data provision and any attempt to access or provide data.
An electronic medical record is a record of a healthcare professional in the form of an
electronic document signed with an advanced electronic signature.7 Some electronic medical
records go through the information system of the health insurance company that accesses them,
processes them and provides them to healthcare providers for the purpose of controlling and
streamlining healthcare.
In addition to the mentioned specific medical concepts, it is also necessary to deal with
technical concepts from the environment of information technologies, which complete a
comprehensive whole for a better understanding of the issues discussed. These are mainly the terms:
information technology and information system, which are relatively well known and used at the lay
level. These phrases are the legal terms and their definitions are located in Act no. 95/2019 Coll. on
Information Technologies in Public Administration and on Amendments to Certain Acts.
Information technology is a means or process used to process data or information in
electronic form, in particular an information system, infrastructure, information activity and electronic
services.8
The information system is a functional unit ensuring purposeful and systematic information
activity through technical means and program means.9
2.2

Legislation
In 2000 was at the level of the European Union signed the Lisbon strategy in which Member
States committed themselves to establish programs aimed at informatization. They stipulated that
each state must strive to use e-Health as much as possible, regardless of the country in which the
patient or information is located. The introduction of common e-Health rules should be necessary to
improve the patient's communication with the doctor via the Internet.10 The most recent strategic act
of the European Union is document of 2012 with the name of the Action Plan of e-Health for the
years 2012-2020 - An innovative healthcare for 21. century, where the European Commission has
expressed on several important issues such as the importance of e-Health and its potential benefits,
interoperability of e-Health information systems and protection of personal data.
In response to the actions of the European Union Slovak Republic adopts several strategic
documents and legislation ensuring the accessibility of electronic services in healthcare and
other individual partial steps for their potential use.
The system of electronic healthcare in Slovakia is supported by several strategic documents,
especially the Addendum to the National Reform Program of the Slovak Republic for 2006-2008 ,
the Addendum to the National Reform Program of the Slovak Republic for 2008-2010, the Concept of
Healthcare Informatization for 2007-2010 , the Strategic targets of e-Health in 2008, the new Strategy
of the e-Health Implementation Program of January 2011 consisting of several projects and,
finally, the Manifest of the Government of the Slovak Republic for 2016-2020, in which the government
declares that as part of the efficient and effective use of public resources, the Ministry of Health will
implement several systemic measures, including the full application of the e-Health system in
2017.
Legislation on the provision of healthcare represents an important and necessary set of rules
that ensures the regulation of the right to health protection in relation to each person. The legal
regulation regulating the issue of healthcare, including the electronic healthcare, includes in particular
the following legal regulations:

The provision of § 2 par. 6 of the NZIS Act
The provision of § 2 par. 9 of the NZIS Act
8 The provision of § 2 par. 1 of Act no. 95/2019 Coll. on Information Technologies in Public
Administration and on Amendments to Certain Acts
9 The provision of § 2 par. 2 of Act no. 95/2019 Coll. on Information Technologies in Public
Administration and on Amendments to Certain Acts
10 STREDA, L. - PANÝREK, P. eHealth a telemedicína, s. 37
6
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Act no. 576/2004 Coll. on Health Care, Services Related to the Provision of Health Care
and on Amendments to Certain Acts (also referred to as the “ Health Care Act”),
Act no. 578/2004 Coll. on Health Care Providers, Healthcare Workers, Health
Organizations and on Amendments to Certain Acts (also referred to as the “ Health
Care Providers Act”),
Act no. 581/2004 Coll. on Health Insurance Companies, Supervision of Health Care and
on Amendments to Certain Acts (also referred to as the “ Health Insurance
Companies Act ”),
Act no. 362/2011 Coll. on Medicines and Medical Devices and on the Amendment of
Certain Acts (also referred to as the “Act on Medicinal Products and Medical Devices”),
Act no. 153/2013 Coll. On the National Health Information System and on amendments to
Certain Acts (also referred as the "Act of NHIS").

The issue of health information systems as such, and the related legal options for obtaining
their content are regulated in the conditions of the Slovak Republic in the Act on NHIS, which defines
the basic terms mentioned in the article above, the procedure for making data from the national health
information system, the conformity of the information system of healthcare provider and a national
health information system, and other issues such as standards of medical informatics and health
statistics . Another legal regulation that regulates issues of information systems in general is Act
no. 95/2019 Coll. on Information Technologies in Public Administration and on Amendments to
Certain Acts .
3

ENTERING DATA IN HEALTH INFORMATION SYSTEMS

The practical basis of e-Health is the establishment and functioning of a national health
information system.11 In the conditions of the Slovak Republic, this system works on two levels
depending on who enters it. In the first place, these may be healthcare professionals who enter the
system through their healthcare provider's information system and may use the service of creating
and signing electronic medical records. Secondly, but not least, citizens have access to the system –
patients who are recipients of healthcare enter it using their electronic identity card.12 Access
is provided via the independently functioning website of the National Health Portal and can be viewed
in the electronic health book . It is therefore one of the most important electronic healthcare
services.
The subject of this article is the question of how data can be entered into e-Health information
systems, specifically, into the electronic health book. We were interested in this question from
the point of view of both legal possibilities and technical ones and specifically whether the existing
technical possibilities are supported by legal regulation, so whether they can be used.
The content of the electronic health book is defined in the Act on NHIS and in accordance
with the provisions of § 5 par. 1 of that Act on NHIS it consists of the person's identification data,
electronic health records, data from the insured's account, the person's own records, a record of
access, of the provision of data and any attempt to access or provide.13 On this basis, it can be
concluded that there are three basic options for entering data in an electronic health book, namely:
a) electronic medical record of the healthcare professional,
b) record of the insurance company,
c) own record of the person to whom the electronic health book belongs.
Ad a) An electronic medical record is a record of a healthcare professional (e.g.
a general practitioner) in the form of an electronic document signed with an improved electronic
signature . This may be a record of preventive inspections, record of the result of the examination,
record of providing outpatient care or prescriptive record. Electronic medical records according to
The provision of § 2 par. 1 of the Act on N KIC
The Government of the Slovak Republic has decided that an electronic identity card will be used
for the needs of e-Health and that the electronic card of the insured will not be issued in an electronic
version. However, healthcare professionals must have an electronic healthcare professional card.
13 The provision of § 5 par. 1 of the NZIS Act
11
12
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the provisions of § 5 par. 1 letter b) of the third, tenth and eleventh points of the Act on NHIS , before
being entered in the electronic health book, pass through the information system of the health
insurance company that accesses them, processes them and provides them to healthcare providers
for the purpose of controlling and streamlining healthcare. The subject who is authorized to enter data
into the information system in this case is the healthcare professional.
Ad b) The data provided to the electronic health book by the health insurance company are
defined in the provision of § 16 par. 2 of the Act on Health Insurance Companies. These are, for
example, personal data of the insured person in the range of name, surname, birth number
and permanent
residence, data
on
provided
medical
services or medicines, amounts and reimbursements for provided healthcare and others. The
subject providing data to the electronic health book is therefore the health insurance company.
Ad c) The person to whom the electronic health book belongs is entitled to make his own
records in this information system in accordance with the Act on NHIS. The person accesses the data
in the electronic health book through the National Health Portal with an official authenticator. This can
be an identity card with an electronic chip or a residence permit card with an electronic chip.14
The subject of our research in this article is the question of what data a person can enter in his
own electronic health book, whether it has a legal basis and what technical possibilities for data entry
bring modern times and the latest information and communication technologies. The analysis of the
author's electronic health book concluded that the person can enter his contact in it, including another
contact serving as an emergency, the preferred medical professional, other information (e.g. about
lifestyle) and the dates of preventive examinations. We are of the opinion that a person does not have
broad rights and cannot enter any more relevant information himself , e.g. about medical
condition or the state of the treatment.
The electronic health book is an important e-Health institute and has the potential to improve
the delivery of healthcare. It contains several types of information that can be filled in, but not by the
person himself. These can be divided into two groups, respectively categories. The first group would
be basic health information, such as adverse reactions to allergens, adverse reactions to
vaccinations , medical and aesthetic aids used, health restrictions, the results of examinations by
other doctors from abroad or information on organ donation. The second group would be
detailed health information related to diagnosis and treatment such as blood pressure , body
temperature , pulse or ECG. It would be appropriate for this information to be able to be entered in
the electronic medical record and subsequently updated as necessary by the person himself. Thus,
we come to the question of what are the technical possibilities for the transmission and insertion of
data into the electronic health book.
Currently, a very discussed topic is information and communication technologies, which could
find application in the context of electronic healthcare. These are means that make it possible to
observe certain health attributes of a person and subsequently provide relevant information about his
health condition. Mention may be made, in particular, of intelligent wearable devices, such as watch,
which can monitor the heart rhythm and also make an electrocardiograph of heart activity (for short,
ECG) or a chest strap which can stimulate the pulse. Other technologies include those that can collect
information, such as mobile applications on smartphones . At this point, we want to take a closer look
at smart watches, which provide an ECG measurement service in the form of a test that records the
timing and intensity of the electrical signals that make the heart beat. The result can provide the doctor
with important information about the heart rhythm and its irregularities on a regular basis. The watch
can export the measurement record in PDF format, which the user can show or send to his
doctor. In this context, we see space for the application of the provisions of § 5 par. 4 of the Act on
NHIS, on the basis of which a person may make his own record in his electronic health book. This
method of communication with the doctor could be used repeatedly due to longer-term observation
and also within several other health problems. However, based on an analysis of the legislation and
the practical level of operation of the electronic health book, we state that our legal system does not
currently allow this approach.

14

Article 21 (2). 1 of Act no. 305/2013 Coll. on the Electronic Form of the Exercise of the Powers of
Public Authorities and on Amendments to Certain Acts (Act on e-Government)
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5

CONCLUSION
Electronic
healthcare is
not a completely new issue in
the Slovak
Republic. Institutes introducing electronic services in healthcare are legislated and in practice used
but the complex implementation of information and communication technologies is not yet
completed . The goals and strategies contained in several European and national strategic documents
were reflected and found their application in the Slovak legal system, which provides definitions of key
terms, such as health information system, national health portal, electronic health book or electronic
health record which also represent the mentioned institutes of healthcare provision with the use of
information and communication technologies.
In this article we analyzed the legal and technical possibilities of entering data into health
information systems while using modern information and communication technologies. We focused
on smart technologies, specifically watch capable of doing an ECG test. We have come to
the conclusion that the legislation recognizes the possibility of inserting a person's own record in his
electronic health book but without further specification of what the record may be. In practice, this is
solved in such a way that the electronic health book contains sections for possible records of the
person about whom we wrote in the fourth chapter of the article, these are basic data in text form
without the possibility of inserting a file. As a result, there is currently no technical solution to transfer
the results of some medical examinations, for example from intelligent technologies, to a person 's
electronic health book. One of the other reasons for the impossibility of using intelligent technologies
in electronic healthcare for the purpose we are describing is the lack of their legal classification.
Intelligent technologies are not considered to be medical devices as defined by the Act
on Medicinal Products and Medical Devices. This law recognizes in vitro medical devices, disposable
medical devices, custom-made medical devices, and medical devices for clinical trials.15 The smart
watch that are capable of performing an ECG test and registering its outcome can not be classified
into any of the aforementioned medical devices and in addition monitoring performed by intelligent
technology is currently considered as a method that is not included in the standart diagnostic
procedures.
Based on the above findings, we propose that modern intelligent technologies should be
explored in terms of possible inclusion in diagnostic medical devices, or that consideration be given
to creating a new category enabling its interconnection with electronic health information
systems. Some countries, such as the Czech Republic, the United States or the United Kingdom, are
further in this area and provide expert analysis of the results of intelligent technologies. The
development of information and communication technologies significantly affects all areas of social
life, including healthcare. Smart watch are one example of wearable technology and medical self
monitoring. In combination with telemedicine, they may significantly change the patient's existing
forms of contact with a doctor in the future.
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CLOUD SERVICES AND THEIR IMPACT ON SLOVAK EGOVERNMENT. SECURITY RISK OR NOT ?
Kristian Hodossy
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract
The author will be condudcting an analysis of the regulation of cloud services in the Slovak legislation.
Furthermore one of the subject matters of the article will be to point out the security risks of cloud
services of providers based outside Slovak republic or the EÚ. Defining cloud service and cloud
computing is considered an important part of the article. The role of cloud services in the Slovak egovernment but even outside of it will be evaluated. What are the biggest challanges of cloud services
? Shall government or other entities use cloud services or decline at all.
Key words: Cloud, SaaS, Security, Breach.

1.

INTRODUCTION

The society has recetnly been changing the direction of every day use of cloud and the related
cloud services. However the meaning of the word cloud sounds very familiar to many users of its
features, in fact it is hard to exactly encrypt what exactly stands behing cloud and who exactly is
accessing the stored IT comodities defined as data or information. Defining the purpose of this article
the author will be conducting an examination how the cloud legal definition is enacted within slovak
legal system, specialising on the e-government and related legislation.
Moreover is the author going to outline certian legal standards related to cloud governance and its
connection with security issues.
According to some basic knowledge, many people imagine behind cloud a different
phenomenon, but talking about legal certainty, there is no such general legal definition that could be
useful for the legal system.
Defining cloud within the existing and also forthcoming security legislation the hypothesis of
this article1 is stated in the following wording: „using cloud as something virtual is from legal
prospective considered a serious sucurity breach“.

2.

CLOUD AND ITS DEFINITION

Within the article itself the author would like to to outline some of the most basic features of
cloud computing and the related services, define a legal minimum and identify whether the security
issues related to cloud outweigh the advantages which undenieably rise up by its use. The cloud is
no longer a future concept or a special computing model only appropriate for tech companies. In fact,
cloud computing has become a standard way of doing business, perfectly suited for all types and
sizes of companies that are overwhelmed by their current computer and information systems and
looking for ways to off-load IT complexity.

1

This article was drafted with the support from a grant awarded by the Slovak Research and
Development Agency No. APVV – 17 – 0403 Effects of Mutual Recognition of Electronic Identification
Means on Electronic Services of Public Administration and is included in a research task.
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In a digitally contemporary society, there’s been extensive conversations about cloud
computing and cloud storage, like Microsoft Azure, Google Cloud and Amazon Web Services. Seen
as practically everything in the digital world is associated with cloud one way or another, unless
specifically kept in local storage for security purposes. Information technology companies by its
personal capacities continue to find new ways to organise, process and present data. In conjunction
with exceptional innovation throughout the technology industry, cloud computing will play a more and
more fundamental role in our lives.2
In a cloud-based solution, the data is being stored on someone else’s hardware and
infrastructure. The risk of the date being processed, used and worked by employees of the cloud
provider makes some companies uncomfortable with someone else handling thir data even though
the big cloud services providing vendors declare complient with various data acess and data handling
policies. The main concern coming up with the cloud based options is the security concern.
Even though the cloud provider stored the data on his infrastructure, the company should be ultimately
responsible for protecting it. If data is compromised, the company will be the one who winds up paying
the price. There are companies that feel that if they are going to be responsible, then they are going
to be the ones to take on responsibility of security. Additionally, there is the issue of accessibility. If
your internet connection goes down, you can’t access your remote data stores, and for some, that
can be a big problem. Regardles of the abovementioned, security is also considered as one of the
advantages of cloud-based hosts. Reputable vendors hire highly trained, experienced staff members
to make sure that everything is configured properly, constantly maintained, and adequately secured.
In order to define „cloud“ also worded „cloud comuputing“ it is necessary to evaluate the topic
itself further in relation to data storage, data room or data center. Most of them are common phrases
used within cloud computing as an IT based topic. In common it is demonstrated that cloud means
and area (storage place) which is possibly installed on premise or off premise (depends on the server
architecture of the owner) and that a huge amount of data is stored in it. To simply put a point to every
detail, it should be demonstrated that when talking on - premise, it is meant to be that the IT solutions
are implemented on the physical servers belonging to the data owner (in house) but the services
related are provided by a third party.
On the other hand off-premise is a solution on dedicated hardware that happens to be in a
different building than the end-users. System administrators have all the same access (remotely) to
the servers as they would with an on-premise solution, it’s just not on-premise. SaaS solutions provide
zero visibility into the back-end, because the vendors are not responsible for explaining the solution,
only providing it. This is a subtle or not so subtle nuance depending on your requirements. 3 In this
case we should talk about a solution which is hosted on the servers of a third party and the support
of the solution is provided by a different third party.
These solutions are a little old school solutions. Cloud services may provide a certain kind of
alternative, which is a mix of these two options. It is the so called Saas cloud service, meaning
software as a service. This seems to be most effective IT solution, which means that the IT solution
which is provided to the customer is hosted by and supported by the same provider and within the
same cloud.
Cloud computing describes a broad movement to treat IT services as a commodity with the
ability
-

to dynamically increase or decrease capacity to match usage needs,
by leveraging shared infrastructure and economies of scale.

2

Delivering innovative support and consulting services. Available: https://content.dsp.co.uk/securecloud-future-cloud-computing-security. (17.08.2020)
3 Zwicker, M. SaaS vs On - Premise vs Off - Premise. 27.12.2018. Available:
https://info.iointegration.com/blog/saas-vs-on-premise-vs-off-premise (20.08.2020)
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One of the most important features of cloud is to allow users to control the computing services
they access, while sharing the investment in the underlying IT resources among consumers.When
comparing cloud computing we can use the electricity power utility as a comparison. The providers of
the services benefit from economies of scale, which in turn enables them to lower individual
usage costs and centralize infrastructure costs. Users pay for what they consume, they can increase
or decrease their usage, and leverage the shared resources. With a cloud computing approach, a
cloud customer can spend less time managing complex IT resources and more time investing in
project work, more valuable and specific work, which in fact cant be outsourced by the features of
cloud.
Where did the name cloud computing come from and what is its meaning ? The term “cloud”
is used as a metaphor for the Internet, based on the cloud drawing used in the past to represent the
telephone network, and later to depict the Internet in computer network diagrams as an abstraction of
the underlying infrastructure it represents. According to a Microsoft made opinion the answer on
„What is the cloud“ is different. There are two primary standards organizations that have developed
terms and definitions for cloud computing—the US governmentbased National Institute of Standards
and Technology (NIST)2 and the non-governmental International Organization for Standardization
(ISO). The formal cloud computing definition from ISO/IEC 17788:20143 is as follows: Cloud
computing: Paradigm for enabling network access to a scalable and elastic pool of shareable physical
or virtual resources (examples of resources include servers, operating systems, networks, software,
applications, and storage equipment) with self-service provisioning and administration on-demand.”
NIST broadens the definition on the following : „Cloud should be considered „A version for empowering
ubiquitous, handy, on-demand community access into a shared pool of configurable puting tools (e.g.,
networks, servers, storage, software, and solutions) that may be quickly provisioned and introduced
with minimal direction effort or support supplier interaction4.”
Cloud computing also known as simply “the cloud” is a well-established concept in IT
departments based on terms and definitions developed by the US government-based National
Institute of Standards and Technology (NIST) and the nongovernmental International Organization for
Standardization (ISO). With seven service models and four deployment models, it has become an
increasingly prevalent means for organizations to reduce information technology (hereionafter
referred to as „IT“) costs and complexity while increasing flexibility to rapidly deploy new IT workloads 5.
For non-technical professionals such as business managers and in-house legal staff, it may not be
clear exactly what cloud computing is or how it differs from more traditional computing models such
as self-managed data centers or outsourced IT services. Any company from a small shop to a
worldwide enterprise corporation can cut costs and alleviate the complexity of onsite IT management
by shifting data and applications to a cloud service provider (hereinafter referred to as „CSP“). While
transferring data to a cloud vendor (company owners disposing with athors rigts are useully called
vendors) may ease the burden of data storage and application management for the small business
owner or the enterprise. In case of the viewpoint considered by the IT department, it raises questions
about data security, privacy, service reliability and legal and regulatory compliance.
According to Gartner (IT based approved website) , 89% of companies were using cloud
computing in some form by the end of 2016. Many companies may be using the cloud today without
realizing it. For example, if a company subscribes to online services such as Dropbox, Box, Gmail,
Office 365 or SalesForce then they are already “in the cloud.” Whether a business is contemplating a
move to the cloud, or has perhaps begun the migration unknowingly, it is important that the
company maintain the same level of security, privacy and regulatory compliance of its data
that it had when the data was controlled onsite.

4

Douglas M.: An introduction to cloud computing for legal and compliance professionals. Microsoft
corporation. 2017. p. 2
5 Douglas M.: An introduction to cloud computing for legal and compliance professionals. Microsoft
corporation. 2017. p. 3
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Regardless of a cloud solution model or on premise/off premise model, the same regulations
and standards designed to protect the electronic transmission of personal data apply when data were
only being transferred directly between providers and consumers apply to intermediary cloud
providers as well.
On premise nor off promise solutions are not applicable for the cases of big international
companies because of their costly implementation and old schooled approach of using hardware,
software and network connection. In case if an international company having a business based on
specific data processing models, the problem which may arise is the case about being bound by
different sets of regulations and standards. A company dealing with cross border data flaw would
instead of using cloud rather need a huge internal legal and compliance department. Using cloud from
a cloud computing provider would have dedicated resources to meet both industry-specific data
handling regulations as well as international data handling laws.
In the past the use of cloud was reasoned by more space and effectiven use of space, and
effetctive management of IT infrstracture. Nowadays the reason to use cloud as a storage space can
be a desire to improve security and the ability to meet compliance regulations.
Essential Characteristics of the cloud were further developed by the abovementioned
organizations. These organizations have gone further by developing essential characteristics that
more precisely define cloud computing. These characteristics also represent some of the key benefits
of cloud computing. The six essential characteristics as stated in the ISO standard are:
Broad network access: A feature where the physical and virtual resources are available over
a network and accessed through standard mechanisms that promote use by heterogeneous client
platforms. The focus of this key characteristic is that cloud computing offers an increased level of
convenience in that users can access physical and virtual resources from wherever they need to work,
as long as it is network accessible, using a wide variety of clients including devices such as mobile
phones, tablets, laptops, and workstations.
Measured service: A feature where the delivery of cloud services is such that usage can be
monitored, controlled, reported, and billed. This is an important feature needed to optimize and
validate the delivered cloud service. This is one of those features, that measures for the companies
when decidigin whether to use cloud services rather then build their own on premise option. The focus
of this key characteristic is that customers only pay for the resources that they use.
Multi-tenancy: A feature where physical or virtual resources are allocated in such a way that
multiple tenants and their computations and data are isolated from and inaccessible to one another.
Typically, and within the context of multi-tenancy, the group of cloud service users that form a tenant
will all belong to the same cloud service customer organization. There might be cases where the group
of cloud service users involves users from multiple different cloud service customers, particularly in
the case of public cloud and community cloud deployments. However, a given cloud service customer
organization might have many different tenancies with a single cloud service provider representing
different groups within the organization6.
On-demand self-service: A feature where a cloud service customer can provision computing
capabilities, as needed, automatically or with minimal interaction with the cloud service provider. The
focus of this key characteristic is that cloud computing offers users a relative reduction in costs, time,
and effort needed to take an action, since it grants users the ability to do what they need, when they
need it, without requiring additional human user interactions or overhead.

6

Meil, P., and T. Grance. The NIST Definition of Cloud Computing, Version 15, 10-07-09, available
on NIST (National Institute of Standards and Technology) (13.08.2020).
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Resource pooling: A feature where a cloud service provider's physical or virtual resources
can be aggregated in order to serve one or more cloud service customers. The focus of this key
characteristic is that cloud service providers can support multi-tenancy while at the same time using
abstraction to mask the complexity of the process from the customer. From the customers’
perspective, all they know is that the service works, while they generally have no control or
knowledge over how the resources are being provided or where the resources are located.
This offloads some of the customers’ original workloads, such as maintenance requirements, to the
provider. Even with this level of abstraction, it should be pointed out that users might still be able to
specify location at a higher level of abstraction (e.g., country, state, or data center).
3.

IAAS, PAAS, SAAS AS CLOUD SERVICES

The development of cloud sercices has evolved, that it is not just cloud services in general, but
we can divide the models of cloud services provided. These vary on behalf of what kind of cloud
service models shall be implemented.
Infrastructure as a Service (IaaS) (herein after referred to as „IaaS“): The capability provided
to the consumer is to provision processing, storage, networks, and other fundamental computing
resources where the consumer is able to deploy and run arbitrary software, which can include
operating systems and applications. The consumer does not manage or control the underlying cloud
infrastructure but has control over the operating systems, storage, deployed applications, and possibly
limited control of select networking components (e.g., host firewalls). The most common example of
IaaS is running virtual machines in a remote cloud environment. While the customer has control over
the rapid provisioning and management of the virtual machine hosted operating environment, the CSP
manages the infrastructure that the virtual machine runs in as well as supporting services such as
networking and storage. IaaS services are not often used by companies as soon as soon is this kind
of service is basically providing all the necessary components within the cloud enviroment. IaaS
services are in Slovakia provided by the government as the „governmente cloud“, which is provided
as a cloud enviroment, operate by the Ministry of Interior affairs providing an eviroment to all the
ministries and other governmental entities.7
Platform as a Service (PaaS) (hereinafter referred to as „PaaS“): The capability provided to
the consumer is to deploy onto the cloud infrastructure consumer-created or acquired applications
created using programming languages and tools supported by the provider. The consumer does not
manage or control the underlying cloud infrastructure including network, servers, operating systems,
or storage, but has control over the deployed applications and possibly application hosting
environment configurations. In this case, the customer or an independent software vendor (ISV)
creates a computer program that executes in the cloud using a set of application programming
interfaces (APIs) specifically tuned to executing in a cloud environment. PaaS services are frequently
provided by vendors, we can define as programs – applications that are defined to work and process
within the IaaS cloud infrastructure. An examle that can be mentioned and belongs to the PaaS cloud
services is a data management application from Talend.
Software as a Service (SaaS) (hereinafter referred to as „SaaS“) : The capability provided to
the consumer to use the provider’s applications running on a cloud infrastructure. In this case
the difference is that the application is run in the cloud inftrastructure of the same author/vendor. The
applications are accessible from various client devices through a thin client interface such as a Web
browser (e.g., Web-based email). The consumer does not manage or control the underlying cloud
infrastructure including network, servers, operating systems, storage, or even individual application
capabilities, with the possible exception of limited user-specific application configuration settings. The
most common examples of a SaaS solution is cloud-based email as a service, such as Microsoft
Exchange Online (which is part of Office 365) or Google Gmail. The easiest explanation of the SaaS
cloud service (this service could be substituted also for a product) that th consumer uses a ready
7

Douglas M.: An introduction to cloud computing for legal and compliance professionals. Microsoft
corporation. 2017. p. 6

715

made product like Office 365 and the only thing to be amended are some basic functionalities and
settings. In both cases, the user can interface with the email service using a Web browser connected
to the cloud service or they can configure a mail application on a client device, such as Outlook, to
interface with the service and download and send email using the application’s interface.
The additional sub-models are as follows:
Communications as a Service (CaaS): This model includes real-time communications, interaction and
collaboration services and can be delivered as PaaS or SaaS. Microsoft’s Skype for Business is an
example of this type of service.
Data Storage as a Service (DSaaS): The is defined as the “provision(ing) and use of data
storage and related capabilities” and it can be delivered using IaaS, PaaS or SaaS. The most common
examples of DSaaS would be virtual data storage offerings such as Dropbox, Box, Google Drive and
Microsoft OneDrive. In each case, customers can connect to the cloud service and use the cloud to
store files.
Network as a Service (NaaS): The delivery of “transport connectivity and related network
capabilities.” This service can be delivered as IaaS, PaaS or SaaS and can address network
enhancement, security and bandwidth challenges. A common example of NaaS would be a virtual
private network (VPN) service offered by a CSP. The customer connects to the CSP’s network
infrastructure and the cloud offering then tunnels the customer’s network traffic using the clouddelivered VPN service.
4.

LEGISLATION AND SECURITY OF CLOUD SERVICES

Kevin Marks (google) one of the leading enterpreneurs in IT and intellectual property has stated
the following: „in early days of the Internet where we drew the network as a cloud... we didn’t care
where the messages went... the cloud hid it from us.”
Authors Kane and Delange were observing, that Internet inspires the the imporvement of trust,
what in other circumestances does not exist in a different world than the virtual – online one. In spite
of the fact, that Internet was invented as a one or two dimensional system of informations and
transacions, by the evolution of information technologies it changed its morfology to a three
dimensional platform for the purpose of pruchase, communication or social interactions. Kane and
Delange during their legal and technical analysis outlined the most important question which comes
by with the case of cloud services and the Internet and that is tha fact, that the customer can not be
absolutely sure, where and by whom tha data is being processed. 8 In my opinion as the author of this
article it is difficult to be 100 % sure even in case of a contractual confirmation, in which cloud (as
a storage area) and under which jurisdicition are the data stored. This means a potential security issue
or a sceurtiy breach may always be conducted by some inside or outside threat.
Cloud and cloud services are defined as mentioned above in a certain tecnical langauge. When
talking about cloud services we are talking about virtual space, on virtual infrastracuture provided as
part of virtual applications and services. There is no doubt, that data has to be stored at a certain
place, even if it is cloud which is run by an IT vendor and this space is physically tangible. Virtuality
should be therefore considered as partial as the customer must have a certain level of knowledge that
the data is stored physically. The only problem is that considering the volume of the data being
processed by data companies the location of the data maby change rapidly.
Slovak legislation which is governing the electronic services of the governemnte by the
Act no 305/2013 Coll. on the Electronic Form of the Exercise of the Powers of Public Authorities and
on Amendments to Certain Acts (Act on e-Government) as amended (hereinafter referred to as „Act
on e-government“) states in § 10a the following : „government cloud is a cloud computing in
Rowland D., Kohl U., Charlesworth A.: Information technology law – fourth edition. Routledge.
2012. Oxon. p. 148.
8
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accordance with the standards of the governemental information systems specified in a specific act,
provided as a hybrid cloud based on government based services.“
The government cloud in Slovakia follows the standards of information technologies which are
enacted in the Act no 95/2019 coll. on information technologies of the government as amended
(hereinafter referred to as „Act on information technologies“). Governmental cloud service is
a cloud service, which is being registered by the Ministri on investments, regional development and
informatisation (hereinafter referred to as „Ministry“) acting as a cerficiation authority. Unless a cloud
service provider is not registered by the Ministry, it is forbidden for any government entity to use its
cloud services. The certification proces is a measure of protection and security. When considering
governmental cloud, solely the certification of cloud services leads to an absolute degree of security
for their use. Certification therefore is a legal condition for any applicant willing to operate government
cloud services.
Security of cloud and cloud services
In relation to the governance of cloud services, regardless of their use by public or private
sector, the security element is the most important feature. In the past this was not so much the case,
but nowadays as the importance of cloud rises, and also the government starts to use the feautures
of its own cloud, security questions must be dealt with and answered. Act no 69/2018 on the cyber
security as amended (hereinafter referred to as „Cybersecurity act“) defines cyberspace in § 3 par.
b) as following:„a global dynamic open sytem of networks, information systems, which constitute
a part of of cyberspace, person conductin acitivities in cybersace and the interraaction between them“.
Occasionally we hear of unathorised security breaches at large corporations. Bearing a risk of
a breach of the security of cloud services is a determining factor whether to invest or not into this kind
of services. In a cloud-based solution, the data is being stored on someone else’s hardware and
infrastructure. The main concern coming up with the cloud based options is the security concern. Even
though the cloud provider stored the data on his inftastructure, the company should be ultimately
responsible for protecting it. If data is compromised, the company will be the one who winds up paying
the price. There are companies that feel that if they are going to be responsible, then they are going
to be the ones to take on the responsibility of security. Additionally, there is the issue of accessibility.
Regardles of the abovementioned, security is also considered as one of the advantages of cloudbased hosts.
Cloud and cloud services are provided within the cyberspace, and therefore are subject to
possible threats which may cause numerous damage to each, the customer, provider and the owner
of the infrastructure. The Slovak legislation enacted in § 20 Cybersecurity act the obligation to take
security measures wich are considered as tasks, roles, technologies in organisational, personal and
technical area, with the purpose to secure cybersceurity during the lifestyle of the networks and
information systems or information technologies. Seucurity measures should be considered and taken
into accordance with the classification of data and information, kategorisation of networks and
technologies and in accordance with security standards described in the Cybersecurity act.
The security of cloud is characterised as follows:

9

-

Confidentiality – providing that data and information are accessible by person with
authorisation to acess the data,

-

Integrity – securing the rightfulness and complexity of data and information and
method of processing,

-

Accessibility – securing the acess of authorise person to data, information and related
comodities.9

Mates P., Smejkal V.: E-government v českém právu.Linde Praha a.s.. Praha. 2006. s. 65.
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Security of information and informations systems that process IT comodities can possibly be
reached within the Slovak e-government and government cloud by implementeng the right measures
and procedures. These measures should be taken into accordance with Cybersecurity act and
Information technologies act. Public IT governance is defined in a way that
The author is with this article demonstrating, that for the purpose of defining cloud services
and their security level within the Slovak legislation it is obvious to define the relationship of the three
mentioned statutes, the Act on e-government, the Act on information technologies and the
Cybersecurity act. There is a narrow coherence between these acts, as soon as e-government,
cybersecurity and cyberspace and information technologies belong to one and the same common
entity. Nonetheless, cloud as government ownership as a service is described just in the Act on egovernment. In the authors view this should not be considered as a problem. NSIT and ISO defined
a broad definition of cloud technically that can be used for legal purposes. The topic of cloud services
and its security is governed by all of the three legislations as soon as cloud services are information
systems and belong to information technologies regardless if it is public or private cloud and a cloud
based enviroment is an enviroment that belongs to cyberspace due to its coexistence in a networking
world.
CONLUSION
Cloud data security becomes increasingly important as we move our devices, data
centers, business processes, and more to the cloud. Ensuring quality cloud data security is acheived
through comprehensive security policies, an orgnaizational culture of security, and cloud security
solutions. Deciding whether cloud is a security issue or on the other hand is secure enough is still
questionable. The fact the we can divide cloud services by modules to Iaas, PaaS, or SaaS does not
play a role. After reviewing the applicable Slovak legislation, it is to be stated that within the Slovak IT
enviroment the security rights and obligations are enacted appropriately. The burden of deciding which
security measure to implement in the specific data processing situation lies on the data processing
entity (private or public entity). The pressure should also be placed on how effective the
protective measures of the system are regardless of the nature of the data. From the Slovak egovernment prospective there is no difference in taking the appropriate security measures to
protect data and information stored in government information system regardless of the nature
of data. Even though sometimes in some situations a specific approach must be considered when
governing e.g.personal data, which can be more demanding from the prospecitve of security
mesaures.
The existence of cloud services in cyberspace are getting into a difficult situation as the
protective measures are not sophisticated enough to aver an attack. Placing data into the cloud is
according to my opinion not entirely secure due to the addictedness of the cloud on the network. The
second disadvantage the author considers is truly the fact, that it is almost impossible to be certain
where the data are situated and who handles them. Cloud service providers declare that they use
certain steps to anonymise the data for them or not enabling acess without a key etc. The author
therefore sticks to the security concerns. Regardles of the cloud service model, it is IaaS, PaaS or
SaaS the matter to deal with is that there is no certainty of the data flow. Even though it has been
demonstrated, that the slovak legislation places an impact on security obligations and measures, the
concerns prevail. There are and historically were mentioned many commitments by cloud providers
enacted in provisions of contracts, but it happened to be the fact, that unauthorised data were stored
and collected in a way it should not have happened. The author declares a view, that one must
evaluate, when placing data into the cloud (nowadays it is simply impossible not to use cloud
at all), what is the nature of the data and who is the cloud providing company. Cloud services
represent a security risk and it also depends on the consumer how the risk is going to be
managed. A very intense question to solve is to secure the integrity of cloud services.
This article was drafted with the support from a grant awarded by the Slovak Research and
Development Agency No. APVV – 17 – 0403 Effects of Mutual Recognition of Electronic Identification
Means on Electronic Services of Public Administration and is included in a research task.
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THE MAIN DIFFICULTIES AND OBSTACLES TO CYBERCRIME
INVESTIGATION
Petra Dražová
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law

Abstract: The paper is dealing with specific problems at the forefront of cybercrime investigation.
Cybercrime represents highly latent type of crime, so it is important to demonstrate frequently
occurring obstacles in practice. Such difficulties not only obstruct the proceedings of law enforcement
authorities, but also have an effect achievement of the very purpose of criminal proceedings – to
ensure criminal offences should be properly investigated.
Key words: cybercrime, cyberspace, investigation, evidence

1

INTRODUCTION
What does really happened, why are the criminals attacking us, who is our enemy and what
does he want to achieve from us, where does the responsibility for dealing with cybercrime leave,
where is the border between cybercrime and cyber security, why awareness is important? These are
only few examples of questions that should be answered during the criminal proceedings in order to
establish guilt of a criminal offence and impose punishment.
Over the last decade, criminal statistics in the Slovakia published on the official website of the
General Prosecution of the Slovak Republic shown us that the majority of cyber-criminal matters
ended sooner that they had begun. The consequence of such failure to prosecute responsible person
is seen particularly in that the real perpetrator remains unpunished. This phenomenon leads to
increasing number of cyber attacks and, it can be said, that such unpleasant situation encourages
perpetrators to continue with committing cyber related offences. However, the paper has ambition to
point out to the main reasons responsible for such alarming situation. The paper is focused on
selected aspects of cybercrime investigation and several problems Slovak law enforcement
authorities and courts are currently struggling with.
DIFFICULTIES ARISING FROM THE PERPETRATOR´S MODUS OPERANDI
When we talk about the cybercrime, we also need to mention the fact that there is no universal
definition of cybercrime in Slovakia. We can approach to it from two different perspectives. From the
first point of view, there is, so called, cyber-dependent crime, which means any crime that only be
committed using computers, computer networks or other forms of information communication
technology.1 Typically, it includes crimes such as spread of malware, hacking to steal sensitive data
or denial of service attacks causing financial or other damage. Along with these acts are committed
crimes as phishing, online frauds, identity theft etc. The second approach is based on the idea, that
cybercrime includes both, cyber-dependent crime on the one hand and content-related cybercrime on
the other hand. Content-related cybercrime frequently refers to child pornography, various forms of
hate crime based on race, colour, religion or ethnicity spread on the Internet. For the purpose of paper,
term cybercrime refers to both types, cyber-dependent and content-related crime.
Even though investigation does not have its own separate legal definition in the Act No.
301/2005 Coll. Criminal Procedure Code (hereinafter referred to as “Criminal Procedure Code”), upon
the provision set out in Section 10 (15) of the Criminal Procedure Code: “Criminal proceedings shall
be proceedings held in compliance with the present Act, criminal prosecution shall mean a stage of
the proceedings beginning with the commencement of criminal prosecution and ending when a
judgement or other decision on the merits by the body involved in criminal proceedings or the court
2
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becomes final and conclusive, pre-trial proceedings shall mean a stage beginning with the
commencement of criminal prosecution and ending when an indictment is filed, a plea bargaining
agreement is concluded, or the judgment on the merits by the body involved in criminal proceedings
becomes final and conclusive.” it is one of three statutory forms of pre-trial proceedings, together with
summary investigation pursuant to Section 202 et seq. of the Criminal Procedure Code and, so called,
super-summary investigation pursuant to Section 204 of the Criminal Procedure Code. For the
purpose of paper, all three forms of the pre-trial proceedings are designated uniformly as investigation.
Over the last years, it has been put significantly greater importance to combating the
cybercrime in Slovakia, which can, inter alia, be demonstrated by establishment separate Cybercrime
Department within the structure of the Criminal Police Office of the Presidium of the Police Force of
the Slovak Republic in 2013. However, despite the cybercrime investigators are experienced and
skilled enough, trained to have special abilities, they struggle with several problems.
One of the main challenges during investigation of such crime is anonymity or pseudonymity
of the offender. Perpetrators feel very safe and sound and easily can hide their real identity on the
Internet. There are several anonymization techniques that criminals use. Technique number one is
the use of proxy servers. A proxy server is an intermediary server that is used to connect a client (i.e.,
a computer) with a server that the client is requesting resources from. Anonymous proxy servers hide
user´s real identity by masking its IP address and substituting it with a different IP address. Internet
Protocol address can be defined as a unique identifier assigned to a computer or other device by the
Internet Service Provider when it connects to the Internet.2 If we presume that investigators could
discover IP address in relation with a crime and person who used it, another question may be raised
– will it give us reasonable doubts to conclude that a certain person has committed a criminal offence
sufficient for issue a resolution to file charges pursuant to Section 206 of the Criminal Procedure
Code? I am afraid that an accused person might raise an objection in complaint challenging the
resolution claiming that his own computer was used as a proxy by someone else. And, in the end of
the day, this results in avoidance of criminal prosecution of the offender demonstrated by cancellation
of charges by supervising prosecutor. The most likely scenario is that investigation would continue in
such matter. After a certain time, the criminal prosecution shall be suspended if no grounds were
established warranting the criminal prosecution against the person according to Section 228 of the
Criminal Procedure Code.
Perpetrators can also use anonymous networks to encrypt traffic data and hide their IP
address in an effort to conceal their Internet activities and locations. The most widely used anonymous
network is The Onion Router, so called Tor, which enables anonymous access, communication and
information sharing online. Since the release of Tor to the public, it has been used by individuals to
protect themselves against private and government surveillance of their online activities. Nonetheless,
Tor has been utilized by cybercriminals to commit and / or share information and / or tools to commit
cyber-dependent and content-related crimes. Moreover, these anonymity networks not only mask
user identity, but also host its websites via hidden services´ capabilities, which means that these sites
can only be accessed by people on these anonymizing networks. These anonymity networks are
typically used to access darknet sites.3 However, in practice can sometimes occur a situation when
the investigator can determine reliably the scope of users connected to a particular network at a
particular place in a certain time. For instance, network available only for students at campus or
intranet available only for employees of a company. It is important to realize that Tor masks online
activity but does not hide the fact that someone is using the software. And if the perpetrator use Tor
shortly after he logged on to the network available only for certain persons, investigators should not
make a great effort to find him. Such information should be sufficient to file charges pursuant to Section
206 of the Criminal Procedure Code but would be insufficient for conviction provided that it is the only
incriminating evidence.
Last but not least, the use of Virtual Private Network, so called VPN, is very popular among
the cybercriminals. VPN encrypts the device´s browsing data, limiting the risks of Wi-Fi spying and
endpoint data breaches. Where a real private network connects the devices in one location for the
2 IP
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purpose of sharing data, a virtual private network uses encryption technology to recreate the security
of a private network and connect devices that are not in the same location. The main reasons why
perpetrators of cybercrime use VPN are that, it hides their identity using encryption to conceal their
actual IP address, as well as it spoof their location by accessing the Internet using servers around the
world and it masks their online activity by making it difficult to track them. In Slovakia, there were
detected some cases of child pornography crimes whose perpetrators had common modus operandi
– using VPN to download this illegal content without catching the attention of the Internet service
providers.
Even if the origin of the attack is identified, it remains difficult to identify the attacker. And that
is the reason why attribution is another possible obstacle during cybercrime investigations. Attribution
is the determination of who is responsible for the cybercrime. It is difficult to prove who exactly had its
fingers on the keyboard. Situation may be even more complicated, when, for instance, distributed
denial of service attack was used. I should like to illustrate this with an example: I am a client of some
bank and I am logging in the internet banking and some cyber-thief tries to steal my access data. It
typically happens in following way: a cyber-thief attempts to make a bank website unavailable by
flooding the website with too much traffic. His goal is to render the website or service inoperable. Too
much traffic means that a perpetrator hacks unsecured computer, for example computer network in
internet cafés or at university and uses their servers to operate a DDoS attack that crashes my internet
banking website. Moreover, DDoS attackers use VPN that can hide the IP address being used to
control a botnet during a DDoS attack. Such example clearly describes that, despite the origin of the
attack (computer network at university) was identified, offender of the attack remains unknown.
3

OBSTACLES RELATED TO PROCEDURAL LAW
The lack of harmonized national cybercrime laws, mutual legal assistance on cybercrime
matters, and collection, preservation and sharing of digital evidence between countries, also serve as
obstacle to cybercrime investigation. Investigators also face challenges connected to procedural
questions arising from the territory principle. The abovementioned problem of anonymity of the
perpetrator on the Internet is often connected to another issue, that is repeated victimization of a victim
of cybercrime. And the fact is that victimization can last for years, often without the victim´s knowledge
because once a victim´s picture is displayed on the Internet, it can remain there forever. According to
Section 90 (1) d) of the Criminal Procedure Code: “If the clarification of facts relevant for criminal
proceedings requires to safeguard stored computer data, including operational data saved through
the computer system, the presiding judge of a panel or a prosecutor prior to the commencement of
criminal prosecution or in pre-trial proceedings, respectively, may issue an order based on
circumstantial reasons to the person who has possession of or control over such data, or to the
provider of such services, requesting them to remove such data from the computer system.” This
provision allows prosecutor and court to issue an order requesting certain persons (provider or another
person who has possession of or control over such data) to remove the illegal content. By the very
nature of things, such competence of prosecutor and court is strictly limited to the territory of the
Slovak Republic, means that such provision shall only be applied to the domain names registered in
Slovakia. However, the fact that the domain is registered in Slovakia does not mean that the content
server itself is in Slovakia. Slovak domains (.sk) have their administrators that are national domain
registrars. In Slovakia, there is company SK-NIC, which provides administration, technical support
sets fees for the use of domain and deactivates domains in the event of prosecutor order, court order
or breach of contract. The registration of domains is not provided directly by companies, but through
intermediaries, so called domain registrars. Domain registrar can be Slovak company or foreign
company that communicates with the national registrar and provides the administration process.
However, there is one another subject, domain holder that is a natural or legal person listed as the
owner. In the past, it was possible not to list the real owner in the official register and to register the
domain as a registrar. However, since 1st September 2017 it is obligatory to register any new domain
directly to the specific person or company.
Another frequently occurring situation arising from the territory principle is connected to
surrendering computer data. There are several methods for obtaining digital data. The first way is to
obtain data from suspect person by surveillance. The second method is to obtain data from the
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Internet service providers. The third one is collection of target data from suspect persons by searches4
according to Criminal Procedure Code. In the following, I will discuss the second possibility of data
collection, means that data in possession of service providers. Pursuant to Section 90 (1) e) of the
Criminal Procedure Code: “If the clarification of facts relevant for criminal proceedings requires to
safeguard stored computer data, including operational data saved through the computer system, the
presiding judge of a panel or a prosecutor prior to the commencement of criminal prosecution or in
pre-trial proceedings, respectively, may issue an order based on circumstantial reasons to the person
who has possession of or control over such data, or to the provider of such services, requesting them
to surrender such data for the purposes of criminal proceedings.” In general, it has become a big trend
among ordinary people to store the data in the cloud. Cloud computing is the delivery of different
services through the Internet. These resources include tools and applications like data storage,
servers, databases, networking, and software. Rather than keeping files on a proprietary hard drive
or local storage device, cloud-based storage makes it possible to save them to a remote database.
As long as an electronic device has access to the web, it has access to the data and the software
programs to run it.5 Apart from the advantages for users, clouds raise problems to criminal
investigation. Assume that any (cyber)crime was committed in the European Union member state A,
for instance, Germany, but the target data that may be used in the future as an evidence before the
court are situated in the European Union member state B, for example, Slovakia. Such situation
requires the use of cross-border criminal justice cooperation instrument, European Investigation
Order, which ensures execution of some investigative measure in requested member state. It works
on the basis that judicial authority in Germany drafts the European Investigation Order, transmits it to
the prosecutor or court in Slovakia and such authority in Slovakia therefore may recognize and
execute it under the national law – applying abovementioned provision according to Section 90 (1) e)
of the Criminal Procedure Code. However, according to Section 10 (1) b) of the Act no. 236/2017 Coll.
on European Investigation Order in criminal matters (hereinafter referred to as “EIO Act”) the
executing authority shall return the European Investigation Order to the issuing State unless the
European Investigation Order was issued for the purposes of carrying out of an investigative measure
in order to gather evidence in the territory of the Slovak Republic. To put it in a nutshell, if we assume
that even the cloud service provider would be established and therefore has registered office under
the national law but target data are physically stored in server located in another state, there is a
problem with the territory principle. The problem with the territory principle resides in the fact that, as
the German prosecutor or court issued the European Investigation Order with aim to collect evidence
in the territory of Slovak Republic, this opens the possibility to challenge the recognition and execution
of it based on argument that target data are not situated within the territory of the executing state. In
such a case, it is necessary to issue new European Investigation Order by German authorities and
request judicial authority of state in which server is physically located to execute the order under its
national law. We can notice that the whole process is time consuming and may be even more
complicated if country, in which is server is situated, is not the European Union member state. And,
at the end of this whole procedure, it can happen that target data has been removed from the cloud
long before the second European Investigation Order was issued.
4

CONCLUSION
The submitted paper pointed out to highly frequented problems law enforcement authorities
and courts in Slovakia tackle with. I structured the content into two main chapters, while the most
common ways of behavior of cybercriminals was discussed in the first one, the subject matter of the
second chapter is question of jurisdiction in relation to safeguarding the target data that can be used
as an evidence in trial. Moreover, selected issues have been added by possible solutions applicable
in practice. It is necessary to bear in mind the fact that cybercriminals always be one step ahead in
the battle with police. Even though, digital development allows criminals use to conduct in more
sophisticated and latent way in comparison to the past, it should serve judicial authorities as a motion
and a motivation how not to leave behind them.
4 ZAVRŠNIK,

A. Kyberkriminalita. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 148 s. ISBN 978-80-7552-758-5. s.
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5 SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 934 s. ISBN 978-80-7380720-7. s. 706
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THE BRUSSELS EFFECT OF DATA PROTECTION RULES
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Abstract: The article focuses on the analysis of the phenomenon of the so-called Brussels effect
coined by prof. Anu Bradford of Columbia Law School. The phenomenon in question means inter alia
that legislation adopted at the European Union level has a relevant impact on the adoption of
legislation also in third countries. In this paper, the issue will be analyzed from the perspective of the
protection of personal data and selected third countries.
Keywords: Brussels effect, GDPR, personal data protection

1

INTRODUCTION
We are witnessing the data protection revolution. On one hand, the use and processing of our
data in the hands of corporations or public bodies are constantly under the scrutiny of independent
regulating authorities, politicians, academics and media. On the other hand, new data protection laws
are adopted at a dynamic pace.1
The European Union (EU) took leadership in developing stringent data protection laws.
Directive 95/46/ES was replaced after 20 years of applicability and different implementation in the EU
member states. New and modern framework considering digital technologies and knowledge society
is represented by Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27
April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on
the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation, hereinafter referred to as GDPR).2 GDPR was adopted in April 2016 with entry into force
on 25 May 2018.
Some commentators argue that EU laws are influencing the behavior and legislation adopted
in the third country. This effect is known as “The Brussels Effect.” However, the effect in the data
protection area especially considering laws adopted in the USA is not accepted by some academics. 3
This article aims to shed the light on the issue.
The first part of the article focused on the definition of the Brussels Effect and its determinants
and conditions for application. De facto and de Jure of the effect are disguised. De Jure Brussels
effect in the data protection area is the subject of the analysis in the following part. Two jurisdictions
are analyzed – China and the USA. These jurisdictions were chosen for the analysis due to their
market power that is significantly connected to the transnational flow of personal data in the digital
economy. Conclusions offer final remarks towards the topic.
FROM DELAWARE TO BRUSSELS – EXPLAINING THE BRUSSELS EFFECT
The notion of the Brussels Effect was coined by Columbia Law School Professor Anu Bradford
in her seminal work “The Brussels Effect” in 20124 with the following deeper elaboration of the
separate book.5 The Brussels effect refers to “the EU´s unilateral ability to regulate the global
marketplace.”6 Unilateral regulatory globalization occurs when a single state (or confederation of
2

1

Until 2019, 142 countries passed specific data protection legislation. GREENLEAF, G.: 2020 Ends a Decade of
62 New Data Privacy Laws. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3572611.
2
OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
3
See CHANDER, A. – KAMINSKI, M. – McGEVERAN, W.: Catalyzing Privacy Law. [online]. Accessed at:
https://core.ac.uk/download/pdf/225012734.pdf.
4
BRADFORD, A.: The Brussels Effect. In Northwestern University Law Review, Vol. 107, No. 1, 2012.
5
BRADFORD, A.: The Brussels Effect. How the European Union Rules the World. Oxford: Oxford University Press,
2020.
6
Ibid, p. 1
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states) can externalize its laws and regulations outside its borders through market mechanisms. As a
result, the globalization of standards arises.7 However, the Brussels Effect is not the sole of its kind
and may be perceived as the follower of the Delaware Effect and the California Effect.
The Delaware Effect reflects the situation when jurisdictions are establishing not so string
regulations to attract business. This effect is still perceivable in the state Delaware, USA, where
regulations allow for the most attractive incorporation of businesses from the point of management
and shareholders.8 The California Effect works in the opposite directive compared to the Delaware
Effect. The California Effect represents the situation when jurisdiction adopts the most stringent
regulation therefore companies doing business in the jurisdiction follow the strictest standard and
applies it globally.9 This effect takes place in California due to very strict consumer and environmental
laws adopted in the state. The Brussels Effect is therefore another type of reflection of jurisdictional
power to influence behavior or laws outside its scope.
2.1

Conditions for The Brussels Effect
Bradford defines five conditions to be fulfilled for the application of the Brussels Effect. The
conditions are:
▪
The market power;
▪
Regulatory capacity;
▪
Preference for strict rules;
▪
Predisposition to Regulate Inelastic Targets; and
▪
Non-divisibility of standards.10
Market power relates to the size of the economy of the jurisdiction and is directly connected
to the power of influence. EU single market was one of the leitmotivs of European integration thus
creating the biggest economic players on the planet. In case that corporations wish to access rich and
diverse EU markets, they have to adapt to the market´s regulations. “The larger the market of the
(strict) importing country relative to the (lenient) market of the exporter country, the more likely the
Brussels Effect will occur. More accurately, the greater the ratio of exports to the (strict) jurisdiction
relative to sales in the (lenient) home or third-country markets, the more likely the Brussels Effect will
occur.”11 It shall be noted that in terms of data and digital economy the value of data in the EU market
is expected to be 829 billion € in 2025.12
The market size itself is not sufficient for the Brussels Effect to occur and the market power
has to be transferred into regulatory power. The EU has a strong regulatory capacity due to the
division of powers within the EU institutions namely the European Parliament, European Commission,
and Council. The role of the European Commission preparing legislative strategies and specific laws
is crucial. Especially, the role of regulations shall be emphasized as regulations are directly applicable
and binding in the EU member states.13 This is unambiguously visible in terms of Digital Single Market
and related policies in terms of data protection, consumer protection online, or copyright protection in
the digital environment. The legislation is based on strategic documents developed by the cooperation
of EU member states and subsequently adopted as the EU legislation.
Another condition for the Brussels Effect is the preference for stricter rules. This condition is
most probable for wealthier economies where consumers, environment protection, or data protection
may be more desired than pure profitability of the firms. “Further, the EU follows the precautionary
principle, which dictates that precautionary regulatory action is proper even in the absence of absolute,
7

Ibid, p. 5.
See more in McCAHERY, J. – VERMEULEN, E.: Does the European Company Prevent the ‘Delaware-effect’?
TILEC Discussion Paper, 2005-010, March 2005.
9
See more in VOGEL, D.: Trading Up: Consumer and Environmental regulation in a global economy. Harvard
University Press, 1995.
10
BRADFORD, A.: The Brussels Effect. How the European Union Rules the World. Oxford: Oxford University
Press, 2020, p. 25.
11
BRADFORD, A.: The Brussels Effect. In Northwestern University Law Review, Vol. 107, No. 1, 2012.
12
See also European data strategy. Making the EU a role model for a society empowered by data. Available at
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy.
13
See BRADFORD, A.: The Brussels Effect. How the European Union Rules the World. Oxford: Oxford University
Press, 2020, pp. 30 – 37.
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quantifiable certainty of the risk, as long as there are reasonable grounds for concern that the
potentially dangerous effects may be inconsistent with the chosen level of protection.” 14 This is also
the case of GDPR where strict rules for the lawfulness of the processing of personal data are
connected to potentially very severe administrative penalties up to 20 000 000 €, or in the case of an
undertaking, up to 4 % of the total worldwide annual turnover of the preceding financial year,
whichever is higher.
The fourth condition is the predisposition for the regulation of inelastic targets. This practically
means that if the regulation is targeted to inelastic targets like data protection, consumer protection,
or environmental issues, corporations are not able to avoid adherence to the legislation by moving to
other jurisdictions e.g. in case of taxes. If the corporations want to enter the market it shall follow
relevant legislation and shall not escape.15 This is also the case of GDPR that applies to the
processing of personal data of data subjects who are in the Union by a controller or processor not
established in the Union concerning specific activities with data.16
The final requirement is the non-divisibility of standards – global application of the string
rules. Corporations after adhering to the legislation coming from the Brussels follow this standard and
apply to all products and services. This is usually the case when corporations offer products or
services that are non-divisible from other markets. Therefore, these products or services can not be
customized due to different market regulations.17 Bradford differs among technical non-divisibility,
legal non-divisibility, and economical non-divisibility.18 The technical side of the issue relates to
adhering to technical standards. Legal non-divisibility reflects compliance with specific regulations
based on the place of incorporation of the company. Economic non-divisibility is connected to the
uniform production of products or services worldwide.19

2.2

De facto and De Jure The Brussels Effect
The Brussels Effect has two modalities. The de facto Brussels Effect occurs when EU
legislation is followed by corporations in third countries thus following the EU standard and applying
it globally. De Jure Brussels Effect reflects the situation when foreign governments adopt similar
(strict) laws as in the case of the EU to flatten the regulatory burden between domestic companies
that export goods and products to the EU and domestic companies without EU export. The result is
the adoption of EU-style legislation in third countries.20 This is the subject of analysis in the following
part of the article in the context of data protection.

3

THE BRUSSELS EFFECT IN THE EU DATA PROTECTION LAW?
After the successful creation of a single market, the EU shifted its strategy towards the idea of
a Digital Single Market consisting of the free flow of (personal) data, using open data, artificial
intelligence, or consumer protection online.21 One of the cornerstones of legislation was the reform of
the EU data protection framework in light of the need for new comprehensive regulation.
During the adoption of the new data protection framework, the European Commission
promulgated several regulatory targets. Except for the adoption of law considering the dynamic
development of new technologies and true unification of data protection rules, the legislator on the EU
level was aware of the potential influence on the adoption of data protection laws in third countries.
“Data processing is globalized and calls for the development of universal principles for the

14
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protection of individuals with regard to the processing of personal data. The EU legal framework for
data protection has often served as a benchmark for third countries when regulating data protection.
Its effect and impact, within and outside the Union, have been of the utmost importance. The European
Union must therefore remain a driving force behind the development and promotion of international
legal and technical standards for the protection of personal data, based on relevant EU and other
European instruments on data protection. This is particularly important in the framework of the EU's
enlargement policy.”22 This is in line with the theory of the Brussels Effect in the area of data protection
considering GDPR.
Because the analysis of the De Jure Brussels Effect follows in the next section, few remarks shall be
made also towards De Facto Brussels Effect of GDPR. This modality of the effect is an explicit and
visible part of the territorial scope of the GDPR in its normative text. Article 3 (2) GDPR reads: “This
Regulation applies to the processing of personal data of data subjects who are in the Union by a
controller or processor not established in the Union, where the processing activities are related to:
(a)the offering of goods or services, irrespective of whether a payment of the data subject is required,
to such data subjects in the Union; or
(b) the monitoring of their behavior as far as their behavior takes place within the Union.“
The interpretation of concepts of the intention to offer goods or services to data subjects in
the EU or the monitoring of the behavior is subject to the judicial decisions of the Court of Justice of
the EU23 and guidelines developed by the European Data Protection Board. 24 To translate the extraterritorial scope to the layman language, if a company not residing in the EU wants to process personal
data about data subjects in the EU, due to the provisions stated above it has to comply with the GDPR.
The legislation is thus directly binding in the third country and influencing the behavior of corporations
and public bodies outside the EU. De Facto Brussels Effect occurs and if corporations want to access
the EU market the only option is to comply.
3.1

De Jure Brussels Effect: China
In this part of the article, we will briefly examine the De Jure Brussels Effect on Chinese data
protection laws. Firstly, it shall be noted that China, unlike many western countries started to follow
modern regulations of data protection only recently.25 The breakthrough in the data protection
legislation is represented by Cybersecurity Law in force from 1 June 2017. Although the name of the
act suggests its focus on cybersecurity, the law contains several significant data protection provisions.
However, it shall be noted that many Chinese laws are deliberately drafted in a general and vague
manner opening the space for various interpretations.26 The interpretation of provisions contained in
the Chinese Cybersecurity Law is presented in non-binding best practice standards that contain
obligatory and recommended implementation requirements. In terms of data protection provisions, it
is of the essence to examine such an instrument – The Information Security Technology – Personal
Information Security Specification 2020 (2020 Guidelines)27 replacing the specification version from
2018.28
To illustrate the transplantation of the EU data protection rules in China´s legal system, few
remarks shall be made. Although Cybersecurity Law does not apply extra-territorially like GDPR, it
generally applies to all processing operations with personal data. 29 Few strong indicators of
22
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26
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convergence with GDPR are visible. Firstly, the obligations of transparency are similar to information
obligation according to Articles 13-14 GDPR. This conclusion stems from the obligation to publish
specific details concerning the processing of personal data. 30 Secondly, the new 2020 Guidelines
explicitly prohibits bundling – the institute emerging in the GDPR as well.31 “A new appendix to the
2020 Guidelines further elaborates that explicit consents should be collected for “basic” functions and
separately for each other “extended” function.“32 Thirdly, explicit consent is required for the processing
of sensitive personal data in China.33 This shows two regulations as in the case of the EU – the
distinction between personal data and sensitive personal data (Article 9 GDPR) and requiring a higher
level of the legal basis for the processing of sensitive personal data. Several principles of processing
of personal data are also presented in the Article 41 of Cybersecurity Law: “Network operators
collecting and using personal information shall abide by the principles of legality, propriety, and
necessity.“ Cybersecurity Law also provisions specific rules for the processing of biometric data. This
category for personal data is specifically defined and protected by the GDPR. However, conditions for
processing biometric data are left to the legislation of the EU member states. 2020 Guidelines sets
forth specific rules akin to the relationship between controllers and processors in GDPR. “The 2020
Guidelines introduce a new obligation on controllers that find that a delegate has exceeded its
delegated authority in processing personal information or has failed to safeguard the security of
personal information. Under the 2020 Guidelines, a controller must require such a delegate to stop
the infringing activities and take, or require the delegate to take, effective remedial measures (such
as altering passwords, revoking the delegation authority, or disabling access) to minimize risk to
personal information. Where necessary, the controller must immediately terminate its business
relationship with the delegate and require the delegate to promptly delete the personal information
received from the controller.“34 Similarly to GDPR, 2020 Guidelines obligate controllers under specific
conditions to delegate data protection officers and draft records of processing activities.
It is of the opinion of the author that the aforementioned provisions and institutes from
Chinese Cybersecurity Law show clear evidence of convergence with EU data protection law proving
the De Jure Brussels Effect. Additionally, new China´s Data Security Law is still in the legislative
process and may prove or disprove the effect on the data protection legislation in the country.
3.2

De Jure Brussels Effect: United States of America
One of the biggest economies in the world has a different tradition of data protection
regulation often referred to as data privacy.35 In the European legal system right to privacy and / or
right to data protection is protected as a fundamental human right (see Article 8 of the Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Articles 7 and 8 of the Charter of
Fundamental Rights of EU). Privacy and data protection are therefore protected by regulations as
they represent values of ourselves worth of protection. On the other hand, the US approach to the
issue is that data are “tradable commodity” subject to fragmented legislation that is part of consumer
protection. Protection of (information) privacy in the United States of America is not derived from
human rights legislation. The protection of privacy has evolved throughout the years in different
sectors. The absence of general privacy regulation is often criticized by many authors. 36 It has to be
also noted that federal legislation is often supported by specific state legislation.
30
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From the historical point of view37 the most notable cornerstone was the publication of Warren and
Brandeis´s article The Right to Privacy emphasizing the importance of having a remedy in privacyrelated cases.38 In 1960 William Prosser created a typology of privacy torts based on the abovementioned article.39 Supreme Court of the United States continually developed protection of privacy
based on the fourth amendment of the US Constitution reading: “The right of the people to be secure
in their persons, houses, papers, and effects,[a] against unreasonable searches and seizures, shall
not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or
affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be
seized.”40 US government in its developed legislation tackled contemporary issues of privacy
protection.41 A wide range of privacy rules is set forth as consumer protection. These acts include The
Fair and Accurate Credit Transactions Act 2003 or the CAN-SPAM Act 2003. The protection of
consumers is closely related to the enforcement of rights of data subjects similar to the ones provided
by GDPR. The latter is a reason for comparing consumer privacy protection in the selected state with
legislation adopted in the EU.
From the point of future development, it shall be emphasized that the USA plans to adopt general
privacy regulation on the federal level. This aim is supported by the fact that the USA declared that
the country may become a party to the Council of Europe’s Convention 108. 42 However, no further
actions have been taken so far.
In terms of specific state laws, three acts came into force in the USA since the adoption of
GDPR: the most notable California Consumer Privacy Act, Maine Act to Protect the Privacy of Online
Consumer Information and Nevada Senate Bill 220.43

Law

Adoption

In force

General Data Protection Regulation
27.4.2016
25.5.2018
California Consumer Privacy Act
28.6.2018
1.1.2020
Maine Act to Protect the Privacy of Online
1.7.2020
7.6. 2019
Consumer Information
Nevada Senate Bill 220
29.5.2019
1.10. 2019
Chart 1: Privacy laws adopted after GDPR in the USA

Firstly, the California Consumer Privacy Act (CCPA) has quite a different scope than GDPR.
Deriving from the name of the act itself, CCPA relates to customers. The consumer is defined as a
natural person who is a California resident.44 Based on the California Code of Regulations California
resident means every individual who is in the State for other than a temporary or transitory purpose
and every individual who is domiciled in the State who is outside the State for a temporary or transitory
purpose. All other individuals are nonresidents in light of the California Code of Regulations. 45
Obligations in CCPA do not apply to every organization residing in California. CCPA applies under
five conditions. The first condition is that organization conducts business for profit. Secondly, the
organization collects a consumer´s personal information. The third condition is that the organization
determines the purposes and means of the processing of consumer´s personal information. The fourth
37

See more in SOLOVE, D. : Brief History of Privacy In PROSKAUER ON PRIVACY, PLI, 2016 GWU Law School
Public Law Research Paper No. 215.
38
WARREN, S. - BRANDEIS, L. : The Right to Privacy. In 4 HARV. L. REV 193 (1890).
39
PROSSER, W. Privacy. In 48 CAL. L. REV. 383 (1960).
40
E.g. Katz v. the United States, 389 U.S. 347 (1967).
41
See e.g. Telephone Consumer Protection Act of 1991 or Driver´s Privacy Protection Act of 1994.
42
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the second
annual review of the functioning of the EU-U.S. Privacy Shield, [online]. Accessed at:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_on_the_second_annual_review_of_the_euus_privacy_shield_2018.pdf , p. 7.
43
For detailed privacy legislation procedures see https://iapp.org/resources/article/state-comparison-table/.
44
Section 1798.140. 7 (G) CCPA.
45
Section 17014 of Title 18 of the California Code of Regulations.

730

condition is related to territorial applicability – the company must conduct business in California. The
fifth condition is that the company shall meet one of the following conditions: (i) has annual gross
revenues in excess of twenty-five million dollars ($25,000,000); and/or (ii) alone or in combination,
annually buys, receives for the business’ commercial purposes, sells, or shares for commercial
purposes, alone or in combination, the personal information of 50,000 or more consumers,
households, or devices; and/or (iii) derives 50 percent or more of its annual revenues from selling
consumers’ personal information.46
From the point of territorial applicability, CCPA applies to organizations doing business in
California.47However, what exactly constitutes doing business in California is not defined in CCPA
and may trigger an application for companies not having an establishment in the territory of the USA.
Certain aid is provided by the California Franchise Tax Board stating that: "doing business in California
if it actively engages in any transaction for financial or pecuniary gain or profit in California or if any of
the conditions (in law) are satisfied.”48 The territorial applicability of CCPA may directly regulate
subjects outside California therefore creating a similar effect than Article 3 (2) GDPR.
Another sign of convergence with EU data protection law is the definition of personal
information: “any information that identifies, relates to, describes, is reasonably capable of being
association with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular consumer or
household.” The definition contains “linking criterion” that is an important part of GDPR as per the
definition of personal data in Article 4 (1) GDPR. CCPA also contains a specific regime of protection
for children.49 Special protection of minors is also set forth by GDPR in terms of digital consent (Article
8 GDPR). However, the special regime for the protection of minors is the historical domain of US
law.50 Furthermore, CCPA contains several individual rights of consumers that were not a traditional
part of the US legislation like the right to access51 or right to erasure.52 Transparency obligations in
terms of providing information are aligned with the GDPR-style approach as well. The right to data
portability is implicitly included in the CCPA as well.53
Maine Act To Protect the Privacy of Online Customer Information is significantly narrower in
scope than CCPA and GDPR. Nevertheless, several signs of The Brussels Effect are included in the
legislative text. The definition of personally identifiable information contains an explicit
acknowledgment of derived data being included in the definition.54 This is in line with the approach
taken by GDPR to include derived data within the notion of personal data. The law in question contains
46
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several legal grounds except for consent e.g. legal obligation in the form of a court order, provision of
service (contract in GDPR), billing, or security reasons. Most of the grounds are very similar as legal
grounds provided in another piece of EU data protection legislation - Directive 2002/58/EC of the
European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data
and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and
electronic communications).55 Furthermore, the law provisions general security clause obligating
providers to “take reasonable measures to protect customer personal information from unauthorized
use, disclosure, or access.”56 The wording of the legal requirement is almost identical to the security
obligation in article 32 GDPR. Transparency obligation is also part of the normative text of the act in
section 6 leaning towards information obligation of controllers in GDPR: “A provider shall provide to
each of the provider's customers a clear, conspicuous and nondeceptive notice at the point of sale
and on the provider's publicly accessible website of the provider's obligations and a customer's rights
under this section.”
On the other hand, Nevada Senate Bill 220 shows only little similarities with GDPR. It seems
that the bill applies also extra-territorially as per the targeting criterion included in section 6 (1) c).
Otherwise, it contains an opt-out system in terms of the sale of consumer´s data.57
It is quite a difficult task to conclusively establish if De Jure Brussels Effect occurs within the
borders of the USA. Some authors argue that Brussels is not the driver of the data protection legislator,
but Sacramento is (since CCPA).58 However, there are strong signs of convergence with EU data
protection law as outlined in the previous parts of the article analyzing provisions of California and
Maine data protection laws. Although the critics of the De Jure Brussels Effect acknowledge that: “The
result of the race between the GDPR and the CCPA may well be a hybrid of both. The effective privacy
law governing global corporations will be the strictest aspects of both California and European law—
a figurative, but not literal, highest common denominator.”59 The influence of the EU data protection
framework within the US borders is thus real.
4

CONCLUSION
US laws and EU laws have been influencing each other as the global digital economy requires
the cooperation of international actors. In recent years, the EU took the lead with the adoption of
stringent legislation influencing behavior and governmental reactions globally. The so-called Brussels
Effect is presented also in the area of data protection.
We have examined the De Jure Brussels Effect within the legal systems of China and the USA.
While in China, the effect is visible in various institutions within the interpretative soft law of the
Cybersecurity Law, the situation in the US is far more complex. This is mainly because no general
data protection framework exists on the federal level and federal laws are sector-specific. However,
three states adopted data protection legislation after the GDPR and at least two of them show strong
indicators of the EU influence. It is not disputed that the US legislation has its way of expressing and
methodology within the data protection area. On the contrary, for De Jure Brussels Effect to exist it is
not necessary to copy-paste EU legislation. Strong indications of convergence and influence are
sufficient.
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Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing
of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and
electronic communications). OJ L 201, 31.7.2002.
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See more at Nevada Senate Bill. [online]. Accessed at: https://www.ensighten.com/blog/nevada-senate-bill-220.
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Ibid, p. 55.
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IDENTIFICATION AND AUTHENTIFICATION IN CYBERSPACE:
USE OF DATABASES
Petra Žárská1
Faculty of Law, Comenius University

Abstract: Cyberspace in its size and complexity requires clear and precise identification and
authentication of users. While we are working on means of identification and authentication, we must
not forget to include into the discussion the source of data used for these processes - data in the form
of database. The author will analyze the role of database in the process of identification and
authentication with aim to begin lively conversation on usage of database in this process.
Key words: database, copyright, identification, authentication, cyberspace, personal data

1

THE DEFINITION AND PROTECTION OF DATABASE IN EU
Why would we protect databases in a separate piece of EU legislation? Databases have been
found important commercial phenomena, therefore EU expressed its financial value in the new form
of protection called “sui generis right”. States are legally allowed to create different type of databases.
In this article, we will focus on confidential databases of personal data provided by citizens of Member
states used for identification and authentication in cyberspace2. Publicly available databases
consisting of “opened data”3 such as statistics or weather forecast, are not the topic of this article.4
To start with the analysis of databases, an accurate description of a database needs to be
presented. In terms of understanding the meaning of a term “database”, we have to shed some light
on the legal definition of a database. “An appropriate definition of a database must take into account
three interests: the producers’ interests; the users’ interests; and the general public interest as a
whole. This rationale is at the basis of copyright law, and of intellectual property in general.“5 According
to article 1 sec. 2 of Database Directive (further also as “DD” or “directive”) 6, a database is collection
of independent works, data or other materials arranged in a systematic or methodical way and
individually accessible by electronic or other means. “Then it allows copyright in a database (as distinct
from its contents), but only on the basis of authorship involving personal intellectual creativity.” 7
Copyright and Database Directive protect databases in two various legal regimes. The two protections
do not overlap, because Database Directive introduced a new sui generis right for databases called
“database right” and DD also contains Copyright protection for databases while both protections
function differently.
We recognize two types of lawful protection of database. The first one is Copyright protection.
According to article 3 sec. 1 of DD, databases which, by reason of the selection or arrangement of

1

This article was drafted with the support from a grant awarded by the Slovak Research and
Development Agency No. APVV – 17 – 0403 Effects of Mutual Recognition of Electronic Identification
Means on Electronic Services of Public Administration and is included in a research task.
2 See more on risks associate with cyberspace in DAŇKO, M. The internet in reflection of human
rights and fundamental freedoms.
3 See more on open data in ADRAŠKO, J., MESARČÍK, M. Quo vadis open data?
4 For example databases available on https://ec.europa.eu/eurostat/web/enlargementcountries/data/database
5 DERCLAYE, E. What is a database? A critical analysis of the definition of a database in the
European database directive and suggestion for an international definition, p. 982.
6 Directive 96/9/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 11 MARCH
1996 ON THE LEGAL PROTECTION OF DATABASES.
7 CORNISCH, W., LLEWELYN, D., APLIN, T. Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks
and allied rights, p. 874.
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their contents, constitute the author's own intellectual creation shall be protected as such by copyright.
No other criteria shall be applied to determine their eligibility for that protection. According to section
2 of the same article, the Copyright protection of databases provided for by DD shall not extend to
their contents and shall be without prejudice to any rights subsisting in those contents themselves.
The Copyright protects only databases created by an author – natural person, it has to be the author's
own intellectual creation and the Copyright protections does not cover the content of databases, in
this case – collected data on data subjects. The copyright protection of database lasts for author’s life
plus 70 years.
On the other hand, a sui generis right to database brought by the Database Directive protects
different aspects of databases. “A sui generis right was adopted as the form of protection, rather than
unfair competition law, because of the difficulties of harmonizing the law of unfair competition (not
least because some countries, such as UK and Ireland, do not have this type of protection).” 8
According to article 7 sec. 1 of the Directive, Member States shall provide for a right for the maker of
a database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial
investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents to prevent extraction
and/or re-utilization of the whole or of a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively,
of the contents of that database. This article protects a maker of database, which can be a natural or
legal person, and contents of database. The sui generis right may be transferred, assigned or granted
under contractual licence as well as Copyright of databases. The maker is, also as an author under
Copyright, eligible to the same exclusive rights, such as right to authorize the lawful use of databases.
Comparing the sui generis right to Copyright, we might see considerable cut-down in the term of
protection, because a sui generis right protection is valid only for 15 years.
The sui generis right to database is not constrained by Copyright at all. Article 7 sec. 4 of DD
says, that the right provided shall apply irrespective of the eligibility of that database for protection by
Copyright or by other rights. “The right applies to databases whether or not their arrangements justifies
Copyright and whatever the position may be regarding Copyright to individual items in its contents.” 9
Protection of databases under the right shall be without prejudice to rights existing in respect of their
contents. Consequently, databases eligible for protection by sui generis right are those ones, which
would not be protected by Copyright, because these databases are not author's own intellectual
creation, also databases consisting of content which would not also match requirements of Copyright.
At the same time, the protection conveyed by sui generis database right, cannot prejudice exiting
rights of third parties related to the content of database. Existing rights in respect of contents may
cause important legal issues for makers of databases, where contents are data of data subjects, as it
is in this case of data databases10 compiled by state or administrative public bodies for identification
and authentication within state's electronic systems and Member states' electronic systems.
2

THE USE OF DATABASES FOR ELECTRONIC IDENTIFICATION AND
AUTENTICATION
Databases play a vital role in the process of electronic identification and authentication among
Member States.11 To identify and authorize any natural or legal person in the electronic world 12, a
system of identification and authentication requires data to be compare with. These data will be called
in the article “original data” for purpose of distinguishing it from data used by data subject in the
process of identification and authentication in the system of public administrative bodies. This system
8

APLIN, T., DAVIS, J. Intellectual Property Law, Text, Cases, and Materials, p. 269.
CORNISCH, W., LLEWELYN, D., APLIN, T. Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks
and allied rights, p. 875.
10 To differentiate other types of databases from databases containing only personal data, the
author of article will use the term “data databases” for databases containing personal data of
citizens.
11 On the identification and authentication process and its challenges see more in Andraško, J.
Mutual recognition of electronic identification means under the eIDAS Regulation and its application
issue.
12 More on issues related to electronic world and electronization in Slovakia in RALBOVSKÁ
SOPÚCHOVÁ, S. Information systems as essential prerequisites for electronization of public
administration in the Slovak Republic.
9
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must contain original data to verify an identity of any entity and data to authorize acts of the identified
entity. These data are crucial for proper function of system designed for identification and
authentication in the Member State and among them as well. The scope and amount of such data
collected on every natural and legal person in the state are limitless. The data were collected before
the effectivity of GDPR13 , are being collecting and will be collected in the future. The data are
contained in the form of databases. “The Directive14 does not define works, data or other materials.
Recital 17 specifies that “the term ‘database’ should be understood to include literary, artistic, musical
or other collections of works or collections of other material such as texts, sounds, images, numbers,
facts and data”.“15 According to the sui generis right under article 7 sec. 1 of the Database Directive,
law protects these databases. The protection of databases is afforded, because these data database
are collections of data in a systematic or methodical way and individually accessible by electronic
means. A state is maker of these database, therefore a state or administrative public authority have a
right to these databases.
2.1

The maker of a data database
Who is the maker of a database? Recital No. 41 of DD defines maker as the person who takes
the initiative and the risk of investing; whereas this excludes subcontractors in particular from the
definition of maker. “The database has to be the product of substantial investment. It cannot, for
instance, consist merely of different works collected together on an ordinary music CD.” 16 This
definition only requires a person to be initiative and invest.
The complexity of data databases is greater and in the light of GDPR, the requirements under
EU data protection law have to be fulfilled too. A state or state's public administrative bodies are
makers of databases consisting of data provided by data subjects based on art. 6 sec. 1 point e) of
GDPR. The article 6 sec. 1 point e) allows a Member State to collect and process personal data when
processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the
exercise of official authority vested in the controller. In this instance, the state is a controller. A member
state is free to use other legal reasons for processing personal data, but for identification and
authentication, article 6 sec. 1 point e) is most probably used.
Under the Database Directive, a member state as a maker creates a data database when
creates a collection of data provided by data subjects arranged in a systematic or methodical way and
individually accessible by electronic means or other means. A member state as maker of data
database qualitatively and/or quantitatively substantially invested in either the obtaining, verification
or presentation of the contents of a database, therefore a state fulfil the requirement of investment as
well. Based on matching all required legal criterions by Member state for creation of a database, we
conclude that Member states as makers have right to prevent extraction and/or re-utilization of the
whole or of a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that
database. In other words, a Member state qualifies as a maker under the Database directive and
possess sui generis database right. At the same time, Member states are legally obliged to act
transparently17 in line with GDPR.
2.2

The content of a data database
The content of a data database is data of data subjects, which are arranged in a systematic or
methodical way and individually accessible by electronic means or other means. These data
databases are accessible by public administrative bodies, which qualitatively and/or quantitatively
substantially invested in either the obtaining, verification or presentation of the contents of a database
by using personal and financial resources. The data subjects are state citizens who provide data for
13

REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation).
14 The Database Directive.
15
DERCLAYE, E. What is a database? A critical analysis of the definition of a database in the
European database directive and suggestion for an international definition, p. 989
16 See 3.
17 On challenges of transparency read MUNK, R. Attempt to increase the transparency.
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various legal reasons. These data are provided for issuing identification cards, passports, vehicle
registrations, birthdate certificates of children and other reasons. We can see countless legal reasons
to provide personal data for necessary purposes. These purposes are of the utmost importance for
us, citizens. Without aforementioned documents, we would not be able to live fully and in accordance
with law. By issuing all these documents, Member states carry out task necessary for public interest
or exercise of its official authority, therefore Member states are fulfilling its obligations towards
citizens.18 Similarly, citizens willingly provide their personal data, because without it, a state is would
not be able to fulfil its obligations and citizens would not be able to travel, have a proof of identity. The
same logic can by apply to the identification and authentication in the electronic state systems, even
with greater importance. In the digital age, it is inevitable for citizens to be identified digitally within
their home state and Member states too. They create their own “digital identity and a “digital identity”
requires having reliable data databases.
2.3

The sui generis database right of maker
A maker of database is a holder of sui generis right – a database right. According article 10
sec. 7 of the Database Directive, the database right shall run from the date of completion of the making
of the database and it shall expire fifteen years from the first of January of the year following the date
of completion. The database right can be exercised by a maker, in this instance it is a state or public
administrative body. The maker is entitled to prevent unauthorized use of the database in the form of
extraction and/or re-utilization of database or substantial part of it. In the line with recital No. 39 of DD,
this sui generis right is aiming to protect the copyright in the original selection or arrangement of the
contents of a database, to safeguard the position of makers of databases against misappropriation of
the results of the financial and professional investment made in obtaining and collection the contents
by protecting the whole or substantial parts of a database against certain acts by a user or competitor.
Recital No. 41 of DD excludes subcontractors in particular from the definition of maker. According to
art. 7 sec. 1 of DD, Member States shall provide for a right for the maker of a database which shows
that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining,
verification or presentation of the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of
a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that database. There
is no doubts that Member states qualitatively and/or quantitatively substantially invested in the
obtaining, verification of contents, which are personal data. Member states through its officials
obtained and verified data of data subject, for example collecting personal data for issuing an
identification card and these data are also used for electronic identification and authentication.
Member states definitely do not invest into presentation of these data databases, because the purpose
of data databases is in this point different. While databases might by presented in the sense of
marketing in order to commercially benefit from it, Member states do not follow the aim of financial
gain through commercial use of data databases. Reasons for Member States for non-commercializing
of data databases might seems obvious. Firstly, these databases contain confidential personal data,
therefore any public presentation would seriously endanger data subjects – citizens. Secondly, data
are collected for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official
authority vested in the Member state, any other purpose is not allowed.

3

THE CLASH OF RIGHTS
The Database Directive is applicable to data databases created by Member states from
collected personal data of data subjects by fulfilling legal requirements regarding the scope, object of
protection, and by not excluding these types of data databases from protection by Database
Directive19. Member states or public administrative bodies are makers under art. 11 of the Database
Directive, which reads that the database right shall apply to database whose makers or right holders
18

Although this article is focused on processing personal data by states, private companies are
processing personal data in form of databases. While these databases are commercially exploited,
the use of these data databases posses interesting questions as well. These questions are explored
in Funta, R., Economic and Legal Features of Digital Markets.
19 According to art. 1 sec. 3 of Database directive, protection under this Directive shall not apply to
computer programs used in the making or operation of databases accessible by electronic means.
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are nationals of a Member State or who have their habitual residence in the territory of the Community.
“Importantly, article 11 imposes territorial qualification on makers (or rightsholders) of database.
Where the maker or rightsholder is a company formed in a accordance with the law of a Member state,
their registered office, central administration, or a principal place of business must be within the EU.”20
Member states as makers of data database are entitled to prevent unauthorized use of the database
in the form of extraction and/or re-utilization of database or substantial part of it. Members states as
makers are also entitled to authorize the use of data databases by other users. These users can be
other public administrative bodies within the state or third entities completely, namely third entities
outside of the state – private companies or persons. Although Member states in the positions of
makers are lawfully entitled to authorize the use of data databases by other entities, there is a hurdle
in the form of data protection laws, which tie the use for concrete purpose. These purposes are to
carry out task necessary for public interest or exercise of official authority. While we can safely assume
that the use by other public administrative bodies is the use for carrying out task necessary for public
interest or exercise of official authority, we cannot assume the same for the use by entities outside of
state apparatus. The use of data database compiled by Member states based on lawful reasons by
third entities poses many complicated questions to be asked and answered. We can clearly see the
clash of maker's right to authorize the use of databases probably to monetize it and the right of data
subject to protection of their personal data. Moreover, even if we would assume that Member states
would be allowed to authorize the use of data databases by third entities, there is a million questions
to be analysed, such as confidentiality of data, safety of data, which personal data would by allowed
to be used, for what period time, for what purposes. Such use of databases by third entities might not
happen, but we must be prepared to ask these questions and give answers.
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LEGAL IMPLICATIONS OF COVID-19 PANDEMIC ON THE
COURSE OF CIVIL PROCEEDINGS
Justin Anghel
Faculty of Law, University of Bucharest

Abstract: As with all the aspects of our lives, the Covid-19 Pandemic has a series of implications on
the justice system also, including the way of conducting the civil trials. The measures taken by states
in order to limit the negative effects of the virus have an impact not only on the procedural deadlines,
statutes of limitation and other time limits for bringing a claim before a civil court, but also on aspects
regarding the way the parties and their lawyers claim their rights before the Court. The scope of this
presentation is to analyze the implications of the Covid-19 Pandemic over the conduct of a civil
proceeding, including but not limited to: the extension/suspension of limitation periods and filing
deadlines, the use of video/audio hearing, the consequences of the postponement of civil cases.
Key words: Covid-19, statutes of limitation, video hearings, procedural deadlines, enforcement
procedures.

1

INTRODUCTION
The Covid-19 Pandemic had a big impact on the legal systems worldwide. The judiciary
systems all around the world struggled to meet the new challenges to ensuring access to justice for
their citizens. In order to achieve this goal, the states imagined various methods that permitted trials
to be held in the special conditions asked by the medical necessities. This created a new type of
justice characterized mainly by a remote access of the interested parties, mainly with the help of
technology.
This study covers the main ways in which states coped with judicial challenges generated by
the pandemic focusing on the measures regarding the organization or trial development and
extension/suspension of limitation periods and filing deadlines.
2

MEASURES REGARDING THE ORGANIZATION OF TRIAL

Court jurisdiction – transfer of judicial competence
This is the situation in which a Court, because of the Pandemic is totally or partially unable to
function due to the absence of its members or the insufficiency of their number. In this particular case
another court, that was not competent in the first place has to solve the process.
In certain countries (France for instance1) the transfer of competence can be enacted only after
a notice, received from the Attorney General of the court, or the heads of courts, for a period which
cannot exceed the period of state of emergency. The order must determine, without further details,
the "activities" subject to transfer of powers and the date from which this transfer will occur.
It is, of course, possible, as in certain countries, that the transfer of competence is already
properly regulated, with rules to be applied in case a court is abolished or cannot function for a limited
period of time. In this case, we will apply those norms also in the situation created by the pandemic,
therefore, new norms are no longer needed.
The transfer of court competence need to be made public – in this way the state will make sure
that it excludes the risk of having two or more cases with the same object and the same parties.
2.1

L. Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus : des règles
dérogatoires d’organisation des juridictions - https://www.leclubdesjuristes.com/blog-ducoronavirus/blog-du-coronavirus/un-etat-dexception-pour-la-procedure-civile-a-lepreuve-ducoronavirus-des-regles-derogatoires-dorganisation-des-juridictions/
1
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2.2

Judge panels organization
Another way to ensure the continuity of the legal process during the pandemic is to make
amendments in the composition of the court panel. A jurisdiction can be limited as to the magistrates
available within the framework of the plan of continuation of the activity, which makes almost
impossible the ordinary organization of collegial formations of judgment. In this case, the composition
of the trial panel may be adjusted.
Therefore, the courts can rule with single judge in certain or in all cases which are subjected
to them and required a panel of two or three judges.
3

MEASURES REGARDING THE DEVELOPMENT OF THE TRIAL

3.1

Service of legal documents
In general, legal proceedings must be formally served using certain defined methods, but the
disruption caused by Covid-19 lead to certain changes to the court rules with regards to service. In
order to avoid the negative effects of the pandemic, the states allowed in this situation the electronic
transmission of procedural documents to the court in matters of ordinary procedure and fixed day in
court.
The situation created by the Pandemic also had a positive effect with respect to the use of
technology in the application of laws regarding the service of legal documents. For instance, in
Romania, during the pandemic virtually all the courts completed the program that offered full remote
electronic access to the court files, as opposed to the situation before the pandemic where only a few
courts offered remote full access to the files.
3.2

Postponement of hearings
During the pandemic most of the hearings (of the parties, third parties, technicians) were
canceled and postponed at a later date. This situation, of course, resulted in the obligation of the
courts to inform the parties regarding this aspect which could have been fulfilled in basically, two ways:
either by electronic means if possible, either by classical means.
The notice depends also of the fact whether the parties are represented by a lawyer, in which
case the communication is sent to the lawyer’s office, given the fact that lawyers, generally, continued
their normal activity during the pandemic.
In the other cases, when the parties appear alone or have not consented to the communication
by electronic means, the clerk notifies them by any means such as a simple letter, subject to the
functioning of the postal services, assigned in period of a state of health emergency, a posting in an
accessible place of the jurisdiction, even a telephone communication of the reception service of the
jurisdiction.
3.3

Conducting hearings
In order to ensure compliance with the distancing instructions and thus limit the risk of
contamination, the access to courts was in general allowed only by wearing a protective mask and
gloves, and a minimum distance was maintained between the participants in the hearing.
The states also allowed total or partial derogations, from the principle of public hearings. Thus,
in many cases, the president of the court was given the power to decide, before the opening of the
hearing, whether the proceedings will take place in restricted publicity.
Usually, the act that established this power limits this discretion of the Court by requiring that
the debates be held in council chambers only in the event that it is impossible to guarantee the
necessary conditions for the protection of the hearing participants health.
For instance, in Romania, before the pandemic the courts were fixing all the hearings in all the
cases at the same hour. For example, all the hearings set for 23 June would start at 10 am, and all
the parties, no matter the case, should wait their turn in the courtroom. Now, to ensure compliance
with the sanitary measures, the judges have to estimate the time necessary for a hearing to be
conducted, and establish specific timeline for each hearing (10:30, 11:00, 11:30 etc.) in order to avoid
congestion in the courtroom.
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3.4

Removal of hearings
The changes of the hearing goes one step further to reach its ultimate point with the power
given to the court or the presiding judge to decide that the trial will be conducted according to the
procedure without hearing.
Usually, the parties were given in this case, a specified period, (for instance 15 days in France 2)
to object to the procedure without a hearing. However, the objection cannot be raised in certain
exception procedures like the proceedings for interim measures, accelerated proceedings on the
merits and procedures in which the judge must rule within a certain amount of time.
In this case, the judge can: either postpone the case to a hearing date after the state of health
emergency (which is random given the uncertainty that still dominates the outcome of the 'state of
emergency'), or maintain the hearing in a suitable form (single judge / restricted formation).
In the absence of opposition, the procedure without hearing takes place in accordance with
ordinary law: it is exclusively written, unless it is specified that the communication between the parties
is made by notification between lawyers and that it is justified within the time limits set by the judge.
In Germany, it was decided that hearings should only be held if they cannot be postponed 3.
The Netherlands adopted a similar position, being judged during the Pandemic only urgent cases
(such as the hearings of bankruptcy applications, matters of custody of suspects in criminal cases or
certain family law cases4).
3.5

Service of Court ruling
The relaxing of procedural formalism is also to be found in the service of the court’s ruling
when, without prejudice to the provisions relating to their notification, decisions are generally brought
to the knowledge of the parties by any means.
When the parties are all represented or assisted by a lawyer, it is recommended to bring the
decision to their attention through the lawyer, either by specific electronic means (like lawyers network
in France), or, when that is not possible, by email on their professional electronic mailbox or, if
necessary, by deposit in their box at the jurisdiction. If the parties are not represented by a lawyer, it
is sufficient for decisions to be notified by any means "without prejudice".
3.6

Logistic issues
Logistic problems regarding the trial conduct that have arisen during the Pandemic were
presented in a recent study conducted by the Civil Justice Council from UK regarding the impact of
Covid-19 on the civil justice system5.
The study conducted in May this year reveals that many issues have been attributed to the way
in which guidance is being interpreted or adhered to by different court centers, rather than technical
issues.
Respondents argued for the urgent need to develop a consistent, standardized approach to
help anyone who is entitled to attend or listen in to a hearing (including members of the public) to find
out how to do so.
Non-responsiveness on the part of court staff was also implicated as an issue by multiple
respondents. Some respondents reported that joining details were provided late, or requests to attend
hearings were left unanswered.
L. Cadiet Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus : des règles
dérogatoires de déroulement de l’instance article available at
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/un-etat-dexception-pour-laprocedure-civile-a-lepreuve-du-coronavirus-des-regles-derogatoires-de-deroulement-de-linstance/
3 What effects does the coronavirus have on civil proceedings in Germany? – article published by
Osborne Clark and available at https://www.osborneclarke.com/insights/effects-coronavirus-civilproceedings-germany/
4 COVID-19 and the global approach to further court proceedings, hearings, article published by
Norton Rose Fulbright, available at
https://www.nortonrosefulbright.com/en-br/knowledge/publications/bbfeb594/covid-19-and-theglobal-approach-to-further-court-proceedings-hearings
5 The impact of COVID-19 measures on the civil justice system available at:
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/06/CJC-Rapid-Review-Final-Report-f.pdf
2
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According to the study (page. 74), particular issues were raised in relation to:
•
complicated logistics involved in accessing court documents, and the desirability of
developing consistent arrangements;
•
accessibility of skeleton documents; the absence of which was felt to impede
understanding of the issues at stake in any given case;
•
issues with accessing transcripts of hearings and especially transcripts of judgments that
are handed down orally;
•
persistent issues with securing timely access to judgments.
SUSPENSION OF THE LIMITATION PERIOD – DIFFERENT APPROACHES
Most of the countries have taken measures in order to freeze the limitation period during the
pandemic. There were different approaches regarding the way to do so:
•
Establishing a period in which the statute of limitations is tolled – for instance in the state
of New York or Massachusetts where the period was established form March until May 6;
•
Tolling duration depends on the lift of the state of emergency – in countries like Romania
where the limitation was frozen during the state of emergency;
•
Tolling duration is established by the court – the state of California; Texas has granted its
courts the authority to extend the statute of limitations in any civil case for a stated period
ending no later than 30 days after the emergency order has been lifted7;
•
Protocols signed in order to freeze the statute of limitation - a number of insurers and
Claimants’ solicitors have signed up to a Protocol which includes an agreement to freeze
limitation dates (for a minimum of four weeks) in consideration of which the Claimants’
solicitors agree to respond constructively to requests for extensions of time to serve
Defences in UK8.
As to the general rules applied in Europe, the European Union established that the
preservation of effective access to justice should be an important criterion when assessing:
whether a time limit has expired,
which procedural consequences may arise from its expiry9.
According to the recommendations of the European Union, overall restrictions on societal life
affecting courts but also postal services as well as the possibility to consult a lawyer and prepare
submissions to a court could jeopardize the access of citizens to justice. As a result, depending on
the specific circumstances, it may be justified to not count the duration of the crisis towards procedural
time limits. This may vary for different situations: if courts operate normally for urgent family law
matters because they are a priority, one may insist also on the same deadlines 10.
4

5

ENFORCEMENT PROCEEDINGS DURING THE PANDEMIC
In principle, enforcement officers continued to operate during the crisis provided, however, that
their actions and measures comply with the sanitary rules in place at the time.
At the same time, it should be noted that, in general, only indirect enforcements continued,
such as freezing of bank accounts, sale of assets and distribution of proceeds, etc. Evictions and
direct enforcements such as the taking over of a specific asset or having it delivered by the debtor
were stayed.
The final and effective outcome aimed by creditors seemed illusory at the moment, as at least
the auctions for the sale of the assets were, in principle, prevented from taking place.

6

J. Levine, H. Shimshoni, Commercial Litigation Advisory: COVID-19 Impacts on Statutes of
Limitations available at:
https://www.alston.com/en/insights/publications/2020/04/covid19-impacts-on-statutes-of-limitations
7

Ibidem

8

COVID-19: Litigation in the Time of a Pandemic, article published by Dac Beachcroft, available at:
https://www.dacbeachcroft.com/en/gb/articles/2020/march/covid-19-litigation-in-the-time-of-apandemic-latest-updates/
9 https://e-justice.europa.eu/content_impact_of_the_covid19_virus_on_the_justice_field-37147en.do
10 Ibidem
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6

CONCLUSION
Because of the Covid-19 pandemic, states faced some unprecedented challenges to ensuring
access to justice. These challenges forced them to abandon the traditional formalism which
characterized our legal systems and come up with innovative, more permissible solutions.
Whether these solutions managed to strike a perfect balance between the interests at stake, it
is hard to say. However, what we all should have learnt from this experience is that our legal systems
and, particularly, judicial proceedings need more flexibility. This could help states easily overcome the
difficulties generated by such disruptive events and manage to guarantee access to justice under any
conditions.
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PRÁVNA FORMA OPATRENÍ PRIJÍMANÝCH ÚRADOM
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V ČASE PANDÉMIE
OCHORENIA COVID-19
Mária Havelková
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstract: During the COVID-19 pandemic, the Public Health Office adopts decrees to prevent the
spread of the viral disease and to protect the health of the population. The aim of the article is to
assess the legal nature and validity of these legal acts. In the article, the author argues why the
decrees adopted by the Public Health Office should be considered as hybrid administrative acts and
how this affects the possibilities of their judicial review.
Abstrakt: Počas pandémie ochorenia COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva vydáva, za účelom
zabránenia šíreniu prenosného ochorenia, opatrenia. Cieľom príspevku je posúdiť právnu formu
týchto správnych aktov a otázku ich platnosti. Autorka v príspevku argumentuje, prečo treba opatrenia
prijímané Úradom verejného zdravotníctva považovať za zmiešané správne akty a aký to má vplyv
na možnosti ich súdneho prieskumu.
Key words: Pandemic, Public Health Authority, Decree, Validity, Competence.
Kľúčové slová: pandémia, úrad verejného zdravotníctva, opatrenie, platnosť, právomoc.
ÚVOD1
Pandémia vírusového ochorenia COVID-19 zastihla svet nepripravený. Ochrana života
a zdravia občania v období boja s pandémiou, nepochybne, vyžaduje obmedzenia práv a právom
chránených záujmov obyvateľov. Tieto majú byť štátom realizované v nevyhnutnej miere a v rozsahu
a spôsobom, ktorý je proporcionálny k stupňu ohrozenia verejného zdravia. Vzhľadom na
bezprecedentnosť situácie, v ktorej sa ocitol celý svet, neexistuje návod, ktorým by sa mohli príslušné
orgány riadiť. Navyše, rozhodnutia, najmä v začiatkom pandémie, museli byť prijímané veľmi rýchlo.
O to dôležitejšie je, aby nevyhnutné zásahy do práv a slobôd boli realizované zákonným
spôsobom, orgánmi verejnej moci na to oprávnenými a vo forme, ktorá je preskúmateľná
všeobecnými súdmi a Ústavným súdom SR.
V podmienkach Slovenskej republiky hrá v čase pandémie prvé husle Úrad verejného
zdravotníctva (ďalej aj „ÚVZ“), ktorý prijíma desiatky opatrení, ktorými zasahuje do každodenného
života občanov a podnikateľských subjektov.
Predmetný príspevok sa venuje otázke právnej formy opatrení, keďže identifikácia právnej
formy má zásadný dopad na posúdenie platnosti týchto správnych aktov. Iba v prípade, ak sú splnené
predpoklady platnosti, možno na ich základe zákonným spôsobom vynútiť plnenie povinností
a dodržiavanie zákazov. Teória správneho práva rozlišuje predovšetkým individuálne a normatívne
správne akty. Autorka v príspevku argumentuje, že v prípade, ak majú tieto akty vyvolávať právne
účinky, musíme uvažovať nad treťou možnosťou, a teda, že v prípade opatrení ÚVZ ide o tzv.
hybridné správne akty.
1

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantu VEGA č. 1/0686/18 "Prieskum právoplatných
individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti" udeleného Vedeckou
grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV.
1
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2

NIE JE OPATRENIE AKO OPATRENIE
Všeobecne môžeme pojem „opatrenie“ vymedziť ako zákrok na dosiahnutie určitého
výsledku,2 pričom synonymami sú slová zákrok alebo zásah. Dokonca samotný synonymický slovník
uvádza ako príklad „nevyhnutné zásahy proti šíreniu epidémie.“3 Pojem opatrenie je v právnom jazyku
používaný frekventovane a v rôznom význame. Musíme preto rozlišovať pojem opatrenie ako
všeobecné označenie určitého konania za dosiahnutím cieľa (tzv. opatrenia v širšom zmysle)
a opatrenie ako konkrétnu finálnu formu činnosti, ktorú takto explicitne označuje zákon (opatrenie
v užšom zmysle).
Opatrenia v širšom zmysle predstavujú všeobecné označenie pre množinu konkrétnych
úkonov smerujúcich k dosiahnutiu určitého cieľa. Takéto opatrenia, prirodzene, nachádzame vo
veľkom množstve právnych predpisov. Napríklad v Zákone o ochrane prírody a krajiny sa spomínajú
opatrenia umožňujúce migráciu živočíchov, či opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. 4
Iné zákony používajú pojem opatrenie na označenie osobitného právneho inštitútu. Takým je napr.
ochranné opatrenie podľa Priestupkového zákona,5 disciplinárne opatrenie podľa Zákona o sudcoch
a prísediacich6 alebo opatrenie proti nečinnosti podľa Správneho poriadku.7 V zákone č. 355/2007 Z.
z. o ochrane a podpore verejného zdravia v zmení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákona o ochrane
zdravia“) sa pojem opatrenie spomína takmer 200-krát. Nachádzame tam zmienku o opatreniach na
ochranu zdravia zamestnancov, opatrenia na reguláciu živočíšnych škodcov alebo opatrenie v
podobe hlásenia prenosného ochorenia.
Opatreniami v užšom zmysle sú právne akty, ktoré zákon za opatrenia explicitne označuje.
Sú to konkrétne formy činnosti, ktoré sú výsledkom určitého postupu. Tento pojem má zákonodarca
zjavne v obľube, keďže ho používa na označenie rôznych foriem právnych aktov. 8 Medzi opatrenia,
ktoré vydávajú orgány verejnej správy, možno zaradiť:
a) Opatrenia ako podzákonné predpisy, ktoré sú výsledkom normotvorného procesu a sú
všeobecne záväzné;
b) Opatrenia so všeobecnými účinkami, ktoré predstavujú interné akty riadenia podľa
Zákona o prokuratúre;9
c) Opatrenie ako druh individuálneho správneho aktu, ktorý je výsledkom
administratívneho konania tak, ako je definované v Správnom súdnom poriadku (ďalej aj
„SSP“).10
SPRÁVNA PRÁVNA FORMA
Správne určenie právnej formy je kľúčové z hľadiska platnosti daného aktu ako základnej
vlastnosti. Iba právny akt, ktorý je platný, môže vyvolávať právne účinky. Individuálne a normatívne
správne akty predstavujú najčastejšie unilaterálne právotvorné formy činnosti verejnej správy. Zatiaľ
čo normatívne správne akty (ďalej aj „NSA“) sú podzákonné právne predpisy, ktoré, na základe
zákonného splnomocnenia, vydávajú vykonávatelia verejnej správy a je pre ne charakteristická
všeobecnosť, abstraktnosť a druhovo určený okruh adresátov,11 individuálne správne akty (ďalej aj
3

PECIAR, Š. Slovník slovenského jazyka, II. diel. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1960, s. 571.
ANETTOVÁ, A. [et al.] Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda, 2000, 415.
4 Bližšie pozri § 54 ods. 1 písm. e) Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.
5 § 16 a nasl. Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6 § 117 Zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
7 § 50 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
8 Bližšie pozri: HAVELKOVÁ, M. Opatrení nie je nikdy dosť. In Comenius blog. 2020. Dostupné na:
<https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/05/29/opatreni-nie-je-nikdy-dost-3-cast-serie-blogov-kmetodam-a-formam-cinnosti-verejnej-spravy/> [cit. 24.6.2020]
9 § 25 Zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších zmien.
10 Definíciu nachádzame v § 3 ods. 1 písm. c) Zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
v znení neskorších zmien.
11 KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2015. s. 169.
2
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„ISA“) sú výsledkom aplikácie právnych noriem (vrátane tých obsiahnutých v NSA) na jednotlivý
prípad, pričom adresát je vymedzený konkrétne.
Opatrenie ÚVZ ako rozhodnutie vydané v správnom konaní?
Úplne prvé opatrenie, ktorým sa zakázali návštevy v nemocniciach a v zariadeniach
sociálnych služieb, bolo ÚVZ prijaté vo forme rozhodnutia podľa Správneho poriadku. 12 Prijatie tohto
opatrenia predchádzalo vyhláseniu mimoriadnej situácie,13 ako aj vyhláseniu núdzového stavu.14
Preto, podľa môjho názoru, niet pochýb, že ÚVZ v tomto čase ešte malo, v súlade s § 48 ods. 4 písm.
e) Zákona o ochrane zdravia, kompetenciu takéto opatrenie prijať.15 Za problematickú však
považujem formu, v akej bol predmetný akt prijatý.
Z obsahu predmetného opatrenia je zrejmé, že úmyslom ÚVZ skutočne bolo prijatie
rozhodnutia, ako výsledku aplikačného procesu, podľa Správneho poriadku. Opatrenie obsahuje
všetky zákonné náležitosti, ktorými sú výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať opravný
prostriedok. Vo výroku je explicitne uvedené, že rozhodnutie je vydané v súlade s § 46 a 47 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Správny
poriadok“). V opatrení sa navyše hovorí o platnosti a účinnosti, čo sú vlastnosti charakteristické pre
rozhodnutie. A napokon, opatrenie, ktorým sa zakázali návštevy v nemocniciach, je aj formálne
označené ako rozhodnutie.
Opatrenie bolo prijaté za účelom ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu osôb zakázaním návštev
v zariadeniach ústavnej starostlivosti a v domovoch sociálnych služieb. Tento cieľ nemožno dosiahnuť
prostredníctvom rozhodnutia vydaného v správnom konaní. Takýto postup má za následok
neplatnosť týchto aktov, pričom toto tvrdenie opieram o nasledujúce nedostatky:
3.1

a)
b)
c)

chýbajúce označenie konkrétneho adresáta rozhodnutia;
nezákonné oznámenie rozhodnutia;
neuskutočnenie riadneho administratívneho konania.

Ad a) Označenie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej je rozhodnutie adresované, je jednou
z formálnych náležitostí písomného vyhotovenia rozhodnutia, ktoré sú uvedené v § 47 ods. 5
Správneho poriadku. Aj keď to Správny poriadok nestanovuje explicitne, označenie adresáta
rozhodnutia, ktorému sa priznáva právo alebo ukladá povinnosť, by malo byť obsiahnuté už
v samotnom výroku rozhodnutia, aby nebolo rozhodnutie zmätočné. 16 Predmetné opatrenie je
adresované všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a všetkým verejným a neverejným
poskytovateľom sociálnych služieb bez toho, aby títo boli konkrétne identifikovaní. V tomto prípade
teda nejde o konkrétne určené subjekty, ale okruh osôb určených na základe všeobecných
spoločných znakov. To, že je teoreticky možné uskutočniť výpočet všetkých týchto subjektov
neznamená, že ide o konkrétne určené subjekty. Aj v prípade všeobecne záväzného nariadenia malej
obce, ktorým sa napríklad upravujú podmienky držania psov, vieme konkrétne vymedziť všetkých
majiteľov psov v danej obci. Stále však ide o subjekty určené na základe všeobecných znakov.

Úplné znenie opatrenia je dostupné na: <http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie
_zakaz_navstev_nemocnice.pdf> [cit. 22. júna 2020]
13 Mimoriadna situácia bola, na základe zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva,
vládou SR vyhlásená uznesením 111 zo dňa 11. marca 2020 s účinnosťou od 12. marca 2020. Úplné
znenie Uznesenia dostupné na: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18249/1> [cit. 22. júna
2020]
14 Vláda SR Uznesením č. 114/2020 z 15.marca 2020 vyhlásila, v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 1
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu, dňom 16. marca 2020 núdzový stav, ktorý bol rozšírený Uznesením č.
115/2020 z 18. marca 2020, Uznesením č. 169/2020 z 27. marca 2020. Uplynutím 90 dní núdzový
stav dňa 14. júna skončil.
15 Na druhú stranu je diskutabilné, či právomoc na ich vydávanie, vyhlásením mimoriadnej situácie,
resp. núdzového stavu, neprešla na Ministerstvo zdravotníctva, resp. vládu SR.
16 POTÁSCH, P. - HAŠANOVÁ, J. - VALLOVÁ, J. - MILUČKÝ, J. - MEDŽOVÁ, D. Správny poriadok.
Komentár. 3. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 381.
12

748

Ad b) Aby rozhodnutie mohlo nadobudnúť platnosť, a teda právne existovať, musí byť
oznámené účastníkom konania. Oznámenie sa zvyčajne uskutočňuje doručením rozhodnutia
účastníkovi konania.17 Ďalšou možnosťou je oznámenie o vydaní rozhodnutia verejnou
vyhláškou, tak ako sa uvádza v predmetnom opatrení. Avšak oznámenie verejnou vyhláškou, ako
zákonný spôsob oznámenia rozhodnutia podľa § 26 Správneho poriadku, prichádza do úvahy iba v
dvoch prípadoch: (1) ak takúto možnosť pripúšťa osobitný právny predpis, čo v prípade Zákona o
ochrane zdravia nie je splnené; (2) alebo, ak účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. Keďže
však ide o právnické osoby, ktoré sú evidované vo verejných registroch, ich pobyt (adresa) je známy.
V prípade tohto správneho aktu teda nedošlo k oznámeniu rozhodnutia, a preto sa nemohlo stať
platným. Ak správny akt nikdy nenadobudol platnosť, nemohla následne nastať právoplatnosť, keďže
táto vlastnosť rozhodnutia môže nastúpiť najskôr súčasne s platnosťou. Predmetné rozhodnutie tak
môžeme označiť za paakt alebo ničotné rozhodnutie, ktoré nemôže vyvolať žiadne relevantné právne
účinky. To znamená, že na jeho základe nie je možné ukladať sankcie za nesplnenie povinnosti
zabezpečiť zákaz návštev.
Ad c) Rozhodnutie v správnom konaní je vždy výsledkom administratívneho konania, ktoré
má viacero fáz od začatia konania, cez získanie podkladov pre rozhodnutie, až po vydanie samotného
rozhodnutia. Predmetné rozhodnutie je však nepreskúmateľné (t. j. má nedostatočné odôvodnenie),
pretože nielenže nevieme určiť moment začatia konania, ale taktiež chýbajú základné náležitosti
odôvodnenia (napr. uvedenie skutočností, ktoré sú podkladom pre rozhodnutie, vysporiadanie sa s
dôkazmi a prípadnými námietkami účastníkov konania).
Nesprávnosť svojho postupu si napokon zjavne uvedomili aj na ÚVZ, keďže nasledujúce
opatrenia už boli a sú Úradom verejného zdravotníctva vydávané bez toho, aby sa po formálne
stránke tvárili ako rozhodnutia vydané v správnom konaní.
Opatrenie ÚVZ ako podzákonný právny predpis?
Opatreniami ÚVZ sa, nepochybne, normujú nové povinnosti (povinnosť prekrytia dýchacích
ciest, povinná karanténa) a zákazy (uzavreté prevádzky, zákaz návštev nemocníc). Navyše okruh
osôb, ktoré tieto opatrenia zaväzujú je vymedzený druhovo (zariadenia ústavnej zdravotnej
starostlivosti, majitelia prevádzok, všetky fyzické osoby). Z uvedeného vyplýva, že by sa malo jednať
o podzákonný právny predpis, konkrétne opatrenie orgánu štátnej správy.18 Avšak, aj v tomto prípade
narazíme na problém s platnosťou týchto aktov.
Podľa čl. 123 Ústavy môžu „ministerstvá a iné orgány na základe zákonov a v ich medziach
vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom.“ Z predmetnej
formulácie vyplýva, že ústava neobmedzuje normotvorbu orgánov výkonnej moci na ministerstvá
a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ale zákonné zmocnenie na vydanie podzákonného
všeobecne záväzného právneho predpisu môže dostať aj iný orgán štátnej správy. 19
Na predmetné ustanovenie ústavy nadväzuje § 18 Zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„Zákon o Zbierke zákonov“), ktorý bližšie špecifikuje opatrenie ako konkrétny druh podzákonného
právneho predpisu. Kompetenciu vydávať opatrenia majú nielen ministerstvá a ostatné ústredné
orgány štátnej správy, ale aj iné orgány štátnej správy a Národná banka Slovenska, ak sa týkajú
úzkeho alebo druhovo určeného okruhu osôb alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.
ÚVZ je orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Na to, aby mohol vydávať
podzákonné predpisy, musí existovať zákonné splnomocnenie. Svoju právomoc vydávať opatrenia
ÚVZ odvodzuje predovšetkým z § 5 ods. 4 písm. k) Zákona o ochrane zdravia, v súlade s ktorým ÚVZ
„nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrozeniach verejného
3.2

§ 56 Správneho poriadku.
Na základe týchto argumentov som pôvodne nesprávne uzavrela, že ide o podzákonný právny
predpis. Bližšie pozri: HAVELKOVÁ, M. Metódy a formy činnosti verejnej správy v čase pandémie (2.
časť). In Comenius blog. 2020. Dostupné na: <https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/04/25/
metody-a-formy-cinnosti-verejnej-spravy-v-case-pandemie-2-cast/> [cit. 1.7.2020]
19 DRGONEC, J. Čl. 123. In DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. 2. vydanie. Bratislava:
Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1408.
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zdravia podľa § 48 ods. 4, ak ich treba vykonať v rozsahu presahujúcom územnú pôsobnosť
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.“ V tomto prípade však nejde o opatrenie ako označenie
konkrétneho právneho aktu vydávaného príslušnými orgánmi, ale o opatrenie v širšom zmysle, a teda
všeobecné označenie určitej nariadenej intervencie do práv a povinností adresátov s cieľom ochrany
ohrozeného verejného zdravia. Preto použitú formuláciu „nariaďuje opatrenia“ nemožno považovať
za splnomocnenie na prijatie podzákonného právneho predpisu.
Okrem nedostatku zákonného splnomocnenia, je druhým zásadným problémom otázka
nadobudnutia platnosti opatrení ÚVZ. Ak by sme totiž prijali záver, že ide o podzákonné právne
predpisy, v takom prípade by platnosť bola, v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o zbierke zákonov,
podmienená vyhlásením v Zbierke zákonov. Opatrenie sa vyhlasuje oznámením o jeho vydaní, ak
osobitný zákon neustanovuje, že sa vyhlási jeho úplné znenie. V chronologickom registri opatrení
však opatrenia ÚVZ nenachádzame; zverejnené sú iba opatrenia ústredných orgánov štátnej správy
a Národnej banky Slovenska.20
Opatrenie ÚVZ ako zmiešaný správny akt?
Opatrenia ÚVZ sú konkrétne pokiaľ ide o práva a povinnosti, ktoré upravujú (napr. povinnosť
prekrytia dýchacích ciest), avšak okruh subjektov, ktorým sú adresované, je určený všeobecne
(povinnosť prekryť si dýchacie cesty má každá osoba, ktorá chce cestovať hromadnou dopravou
alebo vstúpiť do prevádzky). Vysoká miera konkretizácie regulovanej úpravy je spájaná
s individuálnymi správnymi aktmi, zatiaľ čo nízka miera konkretizácie adresátov je charakteristická
pre správne akty normatívnej povahy. Mohlo by teda v prípade opatrení ÚVZ ísť o tzv. zmiešané alebo
hybridné správne akty?
Právny poriadok v Slovenskej republike zmiešané správne akty explicitne nevymedzuje, avšak
príklady v právnej úprave nájdeme. Uvedené je potvrdené aj rozhodovacou činnosťou ÚS SR, podľa
ktorého „aj keď v slovenskom právnom systéme nemožno hovoriť o typoch zmiešaných správnych
aktov majúcich znaky opatrení obecnej povahy vo formálnom slova zmysle, pretože právna úprava
takýto typ správnych aktov nezakotvuje, nesporne zmiešané správne akty z hľadiska obsahového
existujú, čoho dôkazom je práve napr. aj všeobecné povolenie podľa zákona o elektronických
komunikáciách.“21
Napriek absencii zákonného zakotvenia zmiešaných aktov, ich rozpracovanie nachádzame
v právnej teórii. Podľa S. Košičiarovej „ich spoločným znakom je, že sú konkrétne pokiaľ ide o vec,
ale všeobecné vo vzťahu k okruhu adresátov.“22 Obsiahnuté pravidlá nemajú charakter právnych
noriem, ktoré by sa mali trvalo používať, ale majú jednorazový charakter. Pojmovým znakom je tak
dočasnosť hybridného správneho aktu. Medzi ďalšie pojmové znaky Košičiarová zaraďuje
naliehavosť ochrany verejného záujmu a absenciu procesného postupu pri ich vydávaní.23
Vymedzené pojmové znaky, bezpochyby, zodpovedajú povahe a charakteru prijímaných opatrení
ÚVZ.
Na rozdiel od slovenského právneho prostredia, v susednej Českej republike nájdeme
zmiešané správne akty vymedzené v českom Správním řádu ako Opatrenia všeobecnej povahy
(Opatření obecní povahy), ktoré nie sú právnymi predpismi ani rozhodnutiami. V § 170 a nasl. Zákona
č. 500/2004 Sb. Správní řád nájdeme postup prijímania a oznámenia opatrení, ako aj ich formálne
náležitosti.
Z logiky veci je zrejmé, že prijatím novej právnej úpravy v ČR nedošlo k vytvoreniu novej formy
činnosti verejnej správy, keďže prípady, ktoré možno podradiť pod zmiešané správne akty existovali
už pred nadobudnutím účinnosti českého správneho poriadku. Avšak chýbala u nich procesná právna
úprava, resp. jej spoločný základ.24
Opatrenia prijaté v čase pandémie českým ministerstvom zdravotníctva boli v apríli 2020
zrušené mestským súdom v Prahe pre nedostatok vecnej pôsobnosti. Súd vo svojom rozhodnutí
3.3

Dostupné na: <https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni> [cit. 26.6.2020]
Nález ÚS SR, sp. zn. I. ÚS 354/08-50, zo dňa 22. januára 2009.
22 KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2015. s. 168.
23 Tamtiež.
24 PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část. 8. vyd. Brno: Plzeň: Doplněk, Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 303.
20
21

750

potvrdil, že skutočne ide o akty zmiešanej povahy, keďže „s normativními právními akty jej pojí obecně
vymezený okruh adresátů, se správním rozhodnutím zase konkrétně určený předmět vztahující se k
určité situaci.“25
Činnosť verejnej správy je rôznorodá a dynamická, a preto si vyžaduje prijímanie aj takých
aktov, ktoré nemajú výlučne abstraktnú alebo konkrétnu povahu, ale sú určitou kombináciou.26 O tom,
že tradičné rozlišovanie na individuálne a normatívne správne akty je v súčasnosti nedostatočné,
svedčí aj skutočnosť, že akty zmiešanej povahy sú okrem Českej republiky na legislatívnej úrovni
zakotvené aj v iných európskych krajinách, napr. v Spolkovej republike Nemecko alebo vo
Švajčiarsku.27
Súdny prieskum opatrení ÚVZ
Opatreniami ÚVZ sa vo významnej miere zasahuje do základných práv a slobôd, vrátane
osobnej slobody, slobody pohybu, práva podnikať a vlastníckeho práva. Voľba vhodných prostriedkov
v boji s pandémiou tak, aby bol chránený život a zdravie občanov, ale súčasne bola zabezpečená
nevyhnutnosť a primeranosť zásahov a obmedzení, je neľahkou výzvou. Štátna karanténa a
karanténa v osadách, zákaz nedeľného predaja, otvorenie len prevádzok s rozlohou do 300 m2,
predstavujú iba niekoľko príkladov z mnohých diskutovaných zásahov, pri ktorých spozorneli nielen
právnici. Okrem právnej formy a rozsahu zásahu do práv a slobôd sa ako problematická taktiež javí
otázka kompetencie ÚVZ na vydávanie takýchto aktov počas vyhlásenej mimoriadnej situácie
a núdzového stavu.
O všetkých týchto otázkach však môže rozhodnúť iba nezávislý a nestranný súd. A keďže,
podľa môjho názoru, nejde o podzákonné právne predpisy, nebude o tom rozhodovať Ústavný súd
v rámci prieskumu súladu týchto opatrení s ústavou a zákonmi podľa čl. 125 Ústavy. No napriek tomu
možno očakávať, že sa pandemickými otázkami bude náš Ústavný súd zaoberať. Avšak v konaniach
o ústavnej sťažnosti, podaniu ktorej, by malo predchádzať podanie žaloby na všeobecný správny súd.
Ochranu právam a právom chráneným záujmov fyzických a právnických osôb, ktoré mohli
byť porušené alebo priamo dotknuté opatreniami, ktoré prijal ÚVZ ako orgán verejnej správy
s celoštátnou pôsobnosťou, sú preskúmateľné správnymi súdmi. Opatrenie podľa SSP je správny akt,
ktorý je výsledkom administratívneho konania. Administratívne konanie SSP definuje oveľa širšie ako
správne konanie vymedzuje Správny poriadok. Rozdiel spočíva v tom, že pod administratívnym
konaním sa rozumie nielen postup pri prijímaní individuálnych správnych aktov, ale aj normatívnych
správnych aktov.28 V prospech argumentu, že za opatrenie v zmysle SSP môžeme považovať aj
opatrenia prijímané ÚVZ, napriek tomu, že majú podobu zmiešaného správneho aktu, možno
poukázať na názor Ústavného súdu, podľa ktorého aj všeobecné povolenie je potrebné považovať za
opatrenie sui generis, ktoré je preskúmateľné v rámci správneho súdnictva. Pričom práve všeobecné
povolanie použil Ústavný súd ako príklad na správny akt zmiešanej povahy.29
Keďže voči opatreniam ÚVZ neprichádza do úvahy žiadny riadny opravný prostriedok,
ktorého vyčerpanie by vyžadoval zákon, správnu žalobu možno podať v lehote 2 mesiacov od vydania
opatrenia ÚVZ. Napriek tomu, že lehota v súlade so zákonom č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj „Zákon o mimoriadnych opatreniach
v justícii“) medzi 27. marcom a 30. aprílom spočívala,30 resp. nezačala plynúť,31 v prípade väčšiny
prijatých opatrení už uplynula alebo uplynie v najbližších dňoch.32 Možno však predpokladať, že
mnohé žaloby už k dnešnému dňu boli podané a ďalšie budú pribúdať.
3.3.1

Rozsudok Mestského súdu v Prahe, sp. zn. 14 A 41/2020, zo dňa 23. apríla 2020.
KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 182.
27 Nález ÚS SR, sp. zn. I. ÚS 354/08-50, zo dňa 22. januára 2009.
28 FEČÍK, M. § 3 [Administratívne pojmy]. In: BARICOVÁ, J. - FEČÍK, M. – ŠTEVČEK, M. [et al.]
Správny súdny poriadok. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, s. 34.
29 Nález ÚS SR, sp. zn. I. ÚS 354/08-50, zo dňa 22. januára 2009.
30 Uvedené sa vzťahuje na všetky opatrenia, ktoré ÚVZ prijal pred účinnosťou predmetného zákona,
ktorá nastala dňom vyhlásenia 27. marca.
31 V prípade opatrení, ktoré boli prijaté medzi 27. marcom a 30. aprílom, lehota na podanie žaloby
začala plynúť až 1. mája.
32 Ku dňu 1. júla 2020.
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V prípade pochybností o zákonnosti opatrení ÚVZ nemožno opomenúť možnosť ich
napadnutia protestom prokurátora postupom podľa § 24 Zákona o prokuratúre. Prokurátor tak môže
urobiť v lehote 3 rokov od ich vydania. Ak by následne nedošlo k náprave, prokurátor by mohol ich
zákonnosť napadnúť na správnom súde. Zrušenie opatrení pre nezákonnosť by však obligatórne
viedlo k zahlteniu Ministerstva zdravotníctva so žiadosťami na náhradu škody postupom podľa
Zákona č. 514/2003 Zb. o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci, čo by ultimátne vyústilo
v uplatňovanie nárokov na náhradu škody pred civilnými súdmi.33
ZÁVER
Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak chceme uvažovať o tom, že opatrenia prijímané ÚVZ
spĺňajú podmienky platnosti, musí ísť o správny akt zmiešanej povahy. O rozhodnutie vydané
v správnom konaní nemôže ísť z dôvodu, že nie je možné vymedziť okruh účastníkov konania, ich
vydaniu nepredchádzalo správne konanie a súčasne ich vydaním nedošlo k rozhodnutiu o vzniku,
zmene alebo zániku práv a povinností konkrétne určených subjektov. Opatrenia ÚVZ nemajú povahu
podzákonných predpisov, pretože na ich vydanie neexistuje zákonné splnomocnenie a oznámenie
o ich vydaní nenájdeme v Zbierke zákonov.
Náš právny poriadok síce hybridné správne akty explicitne neupravuje, avšak ich teoretickoprávne vymedzenie nájdeme obsiahnuté v odbornej literatúre a ich existenciu potvrdil vo svojej
rozhodovacej činnosti aj Ústavný súd SR.
Súčasná situácia a otázky ohľadom právnej formy ÚVZ iba preukazujú význam dôsledného
uplatňovania teoreticko-právnych princípov a potrebu poznania teoretických inštitútov. Navyše,
otázka právnej formy nie je jedinou problematickou. Okrem legitimity zásahov do základných práv
a slobôd, je diskutabilné, či v čase trvania mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu, nemalo
právomoc nariaďovať protiepidemiologické opatrenia Ministerstvo zdravotníctva, resp. Vláda SR. Ak
by tomu tak bolo, odpadol by dôvod zaoberať sa právnou formou opatrení, keďže tie by, s najväčšou
pravdepodobnosťou, boli prijímané formou podzákonných predpisov ako opatrenia Ministerstva
zdravotníctva alebo nariadenia Vlády SR.
Keďže sa však orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva rozhodli ísť cestou
prijímania opatrení Úradom verejného zdravotníctva, tieto nie sú preskúmateľné priamo Ústavným
súdom postupom podľa čl. 125 Ústavy, ale ich zákonnosť postupom podľa § 177 a nasl. Správneho
súdneho poriadku posudzujú všeobecné správne súdy.
Aktuálna situácia nám ukázala, že tradičné členenie na individuálne a normatívne správne akty
nie je v súčasných podmienkach dostatočné. Je preto nevyhnutné nielen teoreticky, ale aj legislatívne
zakotviť inštitút zmiešaných správnych aktov tak, aby bola jednoznačná ich právna forma, obsahové
náležitosti, ale aj proces prijímania a možnosti prieskumu. Pre inšpiráciu netreba chodiť ďaleko, keďže
takýto inštitút nájdeme v českom právnom poriadku. Avšak názov musí zákonodarca zvoliť iný, keďže
opatrenie so všeobecnými účinkami už náš právny poriadok pozná.34
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POVINNÁ ŠTÁTNA KARANTÉNA A JEJ PRÁVNE DÔSLEDKY
Katarína Lešková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstract: There is currently a pandemic of a coronavirus called COVID - 19 in the world. Various
countries have taken various measures to prevent the spread of the virus, including quarantine. The
paper deals with the regulation of compulsory state quarantine in the Slovak Republic, provides a brief
overview of the measures that have been taken to ensure it, analyzes its legal nature and evaluates
its legal consequences in the constitutional legal framework too. The aim of the paper is also to point
out the legal and interpretive problems that have occurred with the introduction of quarantine and to
outline possible solutions.
Abstrakt: V súčasnosti prebieha vo svete pandémia koronavírusu označovaného ako COVID - 19.
Jednotlivé štáty prijali na zabránenie šírenia tohto vírusu rôzne opatrenia, medzi ktoré patrí aj
karanténa. Príspevok sa zaoberá nariadením povinnej štátnej karantény na území Slovenskej
republiky, poskytuje stručný prehľad opatrení, ktoré boli prijaté na jej zabezpečenie, analyzuje ich
právnu povahu a hodnotí ich právne dôsledky aj v ústavnoprávnej rovine. Cieľom príspevku je aj
poukázať na právne a interpretačné problémy, ktoré sa vyskytli so zavedením karantény a načrtnúť
ich možné riešenia.
Key words: COVID - 19 pandemic, state of emergency, measures, compulsory state quarantine,
health protection, human rights and freedoms, constitution
Kľúčové slová: Pandémia ochorenia COVID - 19, núdzový stav, opatrenia, povinná štátna karanténa,
ochrana zdravia, ľudské práva a slobody, ústava
ÚVOD
Pandémia koronavírusu COVID - 19 zasiahla do života ľudí takpovediac po celom svete
a prekvapila štáty nepripravené a zaskočené v boji s týmto ochorením a v prijímaní adekvátnych
opatrení na zabránenie jeho šírenia. V dôsledku pandémie bol vo väčšine krajín vyhlásení núdzový
stav s cieľom prijať nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu zdravia obyvateľstva s
cieľom spomaliť, dostať pod kontrolu a následne zastaviť šírenie tohto vírusu. Jedným z týchto
opatrení bolo na území Slovenskej republiky aj zavedenie povinnej štátnej karantény. Toto opatrenie
vyvolalo vlnu kritiky zo strany nielen dotknutých osôb, ktoré sa mu museli podriadiť, ale aj kritiku zo
strany právnej obce ohľadne jeho právnej formy a spôsobu jeho realizácie v praxi a zároveň odhalilo
aj nedostatočnú právnu úpravu regulujúcu takúto závažnú situáciu akou pandémia rozhodne je.
Cieľom príspevku je v krátkosti analyzovať kroky vedúce k prijatiu a zavedeniu povinnej štátnej
karantény od vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky až po jej nariadenie
Úradom verejného zdravotníctva SR, vrátane právnej analýzy povahy opatrení vydávaných týmto
úradom a poukázať pritom na právne a interpretačné problémy súvisiace so súčasnou právnou
úpravou vzťahujúcou sa na danú problematiku a načrtnúť jej možné riešenia do budúcnosti.

1

PANDÉMIA OCHORENIA COVID - 19
Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil dňa 30.1.2020 stav globálnej
núdze v súvislosti s nákazou spôsobenou novým koronavírusom 2019-nCpV. Dňa 11.2.2020 WHO
oznámila názov tejto choroby COVID - 19. Vzhľadom na vysoký počet zasiahnutých krajín a nečinnosť
niektorých štátov vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia dňa 11.3.2020 pandémiu ochorenia
2
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COVID - 19.1 V súvislosti s vyhlásenou pandémiou začali jednotlivé štáty konať s cieľom zabrániť
ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia a vyhlásili núdzový stav s cieľom prijímať ďalšie opatrenia na
ochranu zdravia obyvateľstva.
Vyhlásenie mimoriadnej situácie a núdzového stavu v Slovenskej republike
Slovenská republika v súvislosti s bojom proti koronavírusu začala prijímať prvé opatrenia
a dňa 12. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID - 19 pre územie
Slovenskej republiky od 6:00 hod.2 O tri dni neskôr schválila vláda SR návrh na vyhlásenie núdzového
stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov Uznesením č. 114
z 15.3.2020, ktoré bolo publikované v Zbierke zákonov pod č. 45/2020 a ktorým dňom 16. marca
2020 vyhlásila núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených
v prílohe tohto uznesenia pre vymedzené územné obvody.3 Neskôr bol núdzový stav týkajúci sa
poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti rozšírený Uznesením vlády SR č. 115, ktoré bolo
zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 49/2020, na celé územie Slovenskej republiky a netýkal sa už
len poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe uznesenia, keďže tieto slová
boli vypustené a nahradené slovami Slovenskej republiky..4 Pôvodné uznesenie č. 114 znelo
vyhlasuje v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. ... dňom
16.marca 2020 na postihnutom území okresov v územnej pôsobnosti týchto okresných úradov
núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v
prílohe tohto uznesenia .... . Po zmene Uznesením vlády č. 115 znelo v bode B: ... vyhlasuje
v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. ... dňom 16.marca 2020
na postihnutom území Slovenskej republiky . Chýbalo tam však čo vyhlasuje. Táto chyba bola
opravená Uznesením vlády SR č. 169, zverejneným v Zbierke zákonov pod č. 64/2020, ktorým bol
zmenený bod B.1. uznesenia vlády SR č. 115 tak, že na konci bodu B.1. boli nahradené slová
„Slovenskej republiky“ slovami „Slovenskej republiky núdzový stav“, čiže nakoniec po týchto zmenách
bol vyhlásený núdzový stav nasledovne ... vyhlasuje v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 1
ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. ... dňom 16.marca 2020 na postihnutom území Slovenskej
republiky núdzový stav.5 Núdzový stav vláda neskôr ešte dvakrát rozšírila.6
Vo vyhlásení núdzového stavu však nebolo uvedené, na ako dlho sa núdzový stav vyhlasuje.
Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. v čl. 5 ods. 2 stanovuje, že „núdzový stav možno vyhlásiť
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.“ Z jazykového výkladu tohto
ustanovenia potom vyplýva, že vláda mala už v čase jeho vyhlásenia uviesť na aký dlhý čas sa
núdzový stav vyhlasuje. Nevyhnutnosť musí byť zdôvodnená. No napriek tomu sa vláda časovým
úsekom vyhlásenia núdzového stavu vôbec nezaoberala a zvolila výklad, podľa ktorého môže
núdzový stav trvať maximálne 90 dní a neskôr začala presadzovať myšlienku, že núdzový stav predĺži
resp. po jeho skončení ho o minútu vyhlási znovu.7 Našťastie tak pod paľbou kritiky neurobila a pri
2.1

1

zdroj https://www.who.int/
Uznesenie vlády SR č. 111 z 12. marca 2020
3 Uznesenie vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 45/2020
4 Uznesenie vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 49/2020
5 Uznesenie vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 64/2020, ktorým
bol núdzový stav rozšírený aj na uloženie pracovnej povinnosti pre zabezpečenie výkonu zdravotnej
starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb
6 Uznesením vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 zverejneným v Zbierke zákonov pod č. 72/2020, ktorým
bol okrem iného zavedený tzv. lockdown, ktorým bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom
vychádzania od 8. do 13. apríla 2020 a Uznesením vlády SR č. 233 zo 16. apríla 2020 zverejneným
v zbierke zákonov pod č. 84/2020, ktorým bola okrem iného uložená pracovná povinnosť na
zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie
zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
7
Pozri
napr.
https://www.vlada.gov.sk//premier-nevylucil-zrusenie-ani-opatovne-vyhlasenienudzoveho-stavu/ , https://www.topky.sk/cl/10/1912949/KORONAVIRUS-Skonci-sa-nudzovy-stav-Matovic-pod-palbou-kritiky--Nazory-odbornikov-sa-lisia
,
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zlepšujúcej sa zdravotnej situácii nakoniec núdzový stav zrušila Uznesením vlády SR č. 366
z 10.6.2020, ktoré bolo zverejnené v zbierke zákonov pod č. 147/2020.8 Obdobná úprava núdzového
stavu je aj v Českej republike, kde je možné núdzový stav vyhlásiť najdlhšie na dobu 30 dní (čl.6 ods.
2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.) a kde bol núdzový stav vyhlásený presne na toto 30-dňoné
obdobie a následne prebiehali diskusie o tom, na ako dlho bude tento stav predĺžený. Na rozdiel od
našej úpravy ich ústavný zákon predĺženie núdzového stavu pripúšťa. Po týchto skúsenostiach
s rozdielnym výkladom by mala byť do budúcna právna úprava núdzového stavu doplnená minimálne
v tom zmysle či je možné ho predlžovať, či končí uplynutím lehoty, na ktorý bol vyhlásený, ak sa pred
uplynutím tejto doby nezruší a či je povinnosťou vlády súčasne s jeho vyhlásením určiť aj čas, na
ktorý sa súčasne vyhlasuje.
V zmysle § 3b ods. 4 zákona č. 42/1994 Z.z. ak bol po vyhlásení mimoriadnej situácie
vyhlásený núdzový stav postupuje sa podľa osobitného zákona, t.j. ústavného zákona č. 227/2002
Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov. Keďže dňa 12.3.2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia pre celé
územie Slovenskej republiky a dňom 16.3.2020 núdzový stav týkajúci sa najprv iba poskytovateľov
ústavnej zdravotnej starostlivosti až 27.3.2020 (uznesením vlády SR č. 169) zmenený na núdzový
stav pre územie Slovenskej republiky, postupuje sa podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.
POVINNÁ ŠTÁTNA KARANTÉNA
Slovenská republika sa pri boji s koronavírusom rozhodla prijať jedno z najtvrdších opatrení
a to povinnú štátnu karanténu, ktorej predchádzala povinná domáca karanténa nariadená Ústredným
krízovým štábom, ktorý je koordinačným orgánom vlády v období krízovej situácie. Povinná 14-dňová
domáca karanténa bola nariadená krízovým štábom pre všetkých ľudí s trvalým alebo prechodným
pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v
spoločnej domácnosti, od 13.3.2020 od 7.00 hod. až do odvolania.9
3

Nariadenie povinnej štátnej karantény
Ústredný krízový štáb pravdepodobne vyhodnotil povinnú domácu karanténu ako
nedostatočnú pri ochrane verejného zdravia, keď neskôr vláda SR prijala dňa 31.marca 2020
Uznesenie č. 187 k ďalším opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu,
ktorým uložila hlavnému hygienikovi SR zabezpečiť epidemiologické šetrenie v karanténnych
centrách a bezodkladne vydať opatrenie, ktorým zabezpečí, že každej osobe, ktorá sa vráti zo
zahraničia, sa nariadi izolácia v karanténnom zariadení, ktoré určí ministerstvo vnútra, výnimky
určí Úrad verejného zdravotníctva a ministrovi vnútra uložila zabezpečiť, aby všetci občania,
ktorí sa vracajú zo zahraničia a ktorým opatrením Úradu verejného zdravotníctva bola nariadená
povinná štátna karanténa, boli umiestnení do karanténnych centier10 a dňa 2.apríla 2020 prijala
Uznesenie č. 197, ktorým schválila karanténne opatrenia pre osoby prichádzajúce na územie
Slovenskej republiky a uložila hlavnému hygienikovi vydať opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. f)
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých predpisov v znení neskorších predpisov na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením
prenosného ochorenia COVID - 19 a uložila ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
v spolupráci s ministrom vnútra koordinovať počet osôb, ktoré môžu vstúpiť na územie
3.1

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/552811-matovic-sa-pohrava-s-myslienkou-pokracovanianudzoveho-stavu/
8 Uznesenie vlády SR č. 366 z 10.júna 2020 zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 147/2020
9 Pozri bližšie: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:opatreniaustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019ncov&Itemid=153 , https://www.health.gov.sk/Clanok?koronavirus-opatrenia-sprisnene
Rozhodnutie - karanténa - verejná vyhláška 12.03. pdf je na stránke Úradu verejného zdravotníctva
SR nedostupná, Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2567/2020 zo dňa
12.3.2020 je dostupná na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
http://www.ruvzca.sk/sites/default/files/dodatocnesubory/rozhodnutie_hh_sr_karantena_12_03_2020.pdf, vyhláška nebola zverejnená v Zbierke
zákonov
10 Uznesenie vlády SR č. 187 z 31. marca 2020
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Slovenskej republiky vzhľadom na možné kapacity v karanténnych zariadeniach a ministrovi
vnútra v spolupráci so všetkými ministrami a predsedami samosprávnych krajov určiť karanténne
zariadenia, v ktorých bude vykonávaná izolácia osôb. 11
Úrad verejného zdravotníctva SR na základe uznesenia vlády prijal opatrenie podľa § 12 ods.
2 písm. f) (karanténne opatrenia) zákona č. 355/2007 Z.z. a nariadil povinnú štátnu karanténu.
Povinnosť nastúpiť do povinnej štátnej karantény vznikla všetkým osobám, ktoré vstúpili na územie
SR od 6.apríla 2020 od 7:00 hod. na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sp.
zn. OLP/3012/2020 zo 4. apríla 2020.12 V zmysle tohto Opatrenia sa všetkým vyššie uvedeným
osobám nariadila izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie
laboratórnej diagnostiky COVID - 19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe
nariadila domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní spolu s osobami žijúcimi s ňou v spoločnej
domácnosti. Výnimky z nariadenia izolácie v zariadeniach určených štátom mali viacero kategórií
osôb napr. tehotné ženy, osoby nad 75 rokov, onkologický pacienti, osoby s epilepsiou, osoby
s mentálnou poruchou. Týmto osobám bola nariadená izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní.
Ďalšie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sa týkali nariadenia povinnej štátnej
karantény všetkým osobám, ktoré vstúpili na územie SR boli Opatrenie sp. zn. OLP/3172/2020 zo
17.4.2020, Opatrenie sp. zn. OLP/3353/2020 z 29.4.2020, Opatrenie sp. zn. OLP/3992/2020 zo dňa
15.5.2020, Opatrenie sp. zn. OLP/420/2020 zo dňa 20.5.2020, Opatrenie sp. zn. OLP/411/2020 zo
dňa 22.5.2020 (ktoré zavádza aj eKaranténu), a Opatrenie sp. zn. OLP/4739/2020 zo dňa 9.6.2020,
ktorým sa skončila povinná štátna karanténa (aj eKaranténa) od 10.júna 2020 od 7:00 hod.
Osobám, ktoré sa nachádzali v izolácii v zariadení určenom štátom a ktorí počas predchádzajúcich
14 dní navštívili krajinu neuvedenú v prílohe opatrenia, sa umožnilo opustiť toto zariadenie a dokončiť
povinnosť izolácie v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku testu na ochorenie
COVID - 19 a osoby, ktoré nenavštívili krajinu neuvedenú v prílohe opatrenia, mohli toto zariadenie
opustiť a ukončiť izoláciu.13
Ani jedno z týchto uznesení vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR neboli
zverejnené v Zbierke zákonov SR, zo zasadnutí Ústredného krízového štábu dokonca neboli
vyhotovované ani zápisnice s odôvodnením, že nebol zvolený tajomník, i keď ho podľa vlastného
štatútu krízový štáb má mať.14 Samotný postup pri nariaďovaní povinnej štátnej karantény bol dosť
chaotický a zvláštny, problémom bolo zo začiatku sa vôbec dostať k samotnému opatreniu Úradu,
o záveroch z rokovaní krízového štábu nehovoriac.
Otázka právnej povahy Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR o povinnej štátnej
karanténe
Úrad verejného zdravotníctva SR je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre celé
územie Slovenskej republiky a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik15. Súčasťou jeho úloh je
aj nariaďovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam (§ 12 zákon č. 355/2007 Z.z.) a opatrenia pri
ohrození verejného zdravia (§ 48 ods. zákona č. 355/2007 Z.z.) vo veciach, ktoré presahujú hranice
3.2

Uznesenie vlády SR č. 197 z 2. apríla 2020
Táto informácia je uvedená na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?tlacovespravy&sprava=karantena-je-od-6-aprila-povinna-aj-pre-osoby-prichadzajuce-zo-zahraniciaindividualne-ktore-hranicne-priechody-su-urcene-pre-individualnu-osobnu-dopravu-a-pesich
,
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 4.4.2020 sa nenachádza ani na stránke úradu,
ani na stránke https://korona.gov.sk/karantenne-opatrenia/ , nebolo zverejnené ani v Zbierke zákonov
SR, a prekvapujúco sa nachádza jeho plné znenie na oficiálnej stránke obce mesta Abrahámovce:
https://www.abrahamovce.sk/--23-156-povinna-statna-karantena-od-06042020
,
https://www.abrahamovce.sk/files/2020-04-05-204036-Opatrenie-__t__tna_karantena.pdf
13 Všetky tieto opatrenia (okrem opatrenia zo 17.4.2020, ktoré je prístupné iba na stránke Úradu
verejného zdravotníctva SR http://www.uvzsr.sk/index.php?limitstart=88 ) sú prístupné na stránke
https://korona.gov.sk/karantenne-opatrenia/ a aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR
14 Bližšie pozri https://kosice.dnes24.sk/kosican-zistil-sokujucu-vec-z-cinnosti-statneho-krizovehostabu-neexistuje-ziaden-zaznam-363740?fbclid=IwAR1eVbGl3BLsTgDn2ixOWoT9VCCrsmxZ_jwjkW8G6NhS7lazd4t6G_XTK8
15 § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11
12
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územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§ 5 ods. 4 písm. h) zákona č.
355/2007 Z.z.). Všetky opatrenia Úradu, ktorými bola nariadená povinná štátna karanténa, odkazujú
na § 12 a § 48 zákona č. 355/2007 Z.z., na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej
republiky vládou Uznesením č. 111, na pandémiu ochorenia COVID - 19 a na závery z rokovania
Ústredného krízové štábu SR, ktoré nie sú nikde verejne dostupné. Tieto opatrenia Úradu predstavujú
správne akty, keďže ich vydáva orgán verejnej správy a to Úrad verejného zdravotníctva SR. Vo
všeobecnosti možno správne akty deliť na individuálne a normatívne. Zjednodušene možno
normatívne správne akty charakterizovať ako podzákonné akty, ktoré obsahujú záväzné pravidlá
správania sa vzťahujúce sa na celú skupinu rovnakého druhu a neurčitého počtu a sú určené na
opakované použitie a individuálne správne akty sú tie, ktoré upravujú práva a povinnosti konkrétnych
subjektov v konkrétnej veci a nie s určené na opakované použitie a sú výsledkom činnosti správneho
orgánu v správnom konaní.
Adresátom týchto opatrení sú všetky osoby, ktoré od určitého dátumu a hodiny vstúpili na
územie Slovenskej republiky, čiže celá skupina rovnakého druhu a neurčitého počtu a zároveň sú
určené na opakované použitie. Nejedná sa teda o individuálne správne akty, keďže nie sú určené
individuálnym konkrétnym subjektom a nerozhoduje sa o nich v jednotlivých správnych konaniach.
Avšak podľa § 59 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. by mali orgány verejného zdravotníctva v konaní o
právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb
postupovať podľa všeobecných predpisov o správnom konaní (správneho poriadku zákon č. 71/1967
Zb.), ak zákon č. 355/2007 Z.z. neustanovuje inak. Pre opatrenia podľa § 12 a § 48 zákon č. 355/2007
Z.z. nestanovuje žiadne výnimky, malo by sa teda postupovať podľa správneho poriadku, avšak týmito
opatreniami sa nerozhoduje o individuálnych právach či povinnostiach jednotlivých osôb,
neprebiehajú teda žiadne individuálne správne konania, a preto nie je možné aplikovať správny
poriadok.16 Tieto opatrenia sa teda javia na prvý pohľad ako normatívne správne akty.
Pri rozbore jedného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR doc. Peter Kresák uviedol,
že opatrenie je jeden zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vydávajú ministerstvá
a ostatné ústredné orgány štátnej správy a jeho základná právna úprava je uvedená v článku 123
Ústavy SR.17 V zmysle tohto článku ich môžu ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
vydávať, ak sú na to splnomocnené zákonom a tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa
vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Čiže malo by ísť o opatrenia v zmysle § 18 zákona č.
400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva spĺňajú podmienku uvedenú v § 18 ods. 1 tohto zákona a to, že sa týkajú úzkeho alebo
druhovo určeného okruhu osôb, v danom prípade osôb, ktoré od určitého dátumu a hodiny vstúpili na
územie Slovenskej republiky. Táto podmienka je splnená. Zároveň sa ale vyžaduje splnenie ďalšej
podmienky uvedenej v odseku 2 tohto paragrafu a to je vyhlásenie oznámenia o jeho vydaní v zbierke
zákonov. V zmysle § 19 tohto zákona je podmienka vyhlásenia v zbierke zákonov podmienkou
platnosti právnych predpisov.18 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva v zbierke zákonov
vyhlásené neboli, keďže nebola dodržaná povinnosť ich vyhlásenia formou oznámenia o ich vydaní
v zbierke zákonov. To znamená, že ak sú tieto opatrenia normatívne správne akty a teda
všeobecne záväzné právne predpisy, nie sú platné, keďže neboli vyhlásené v zbierke zákonov.
Ďalšou podmienkou pre označenie týchto opatrení ako normatívnych správnych aktov a teda
všeobecne záväzných právnych predpisov je zákonné splnomocnenie na ich vydávanie. V zákone č.
355/2007 Z.z. sa takéto splnomocnenie pre vydávanie opatrení úradom verejného
zdravotníctva podľa § 12 a 48 tohto zákona nenachádza. Splnomocňovacie normy tento zákon
síce obsahuje v § 62, ale týkajú sa len Ministerstva zdravotníctva SR. Ako má takéto splnomocnenie

Bližšie pozri Analýzu právnej povahy opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR na zamedzenie
šírenia COVID - 19 Slávky Henčekovej na stránke: https://www.facebook.com/notes/sl%C3%A1vkahen%C4%8Dekov%C3%A1/anal%C3%BDza-pr%C3%A1vnej-povahy-opatren%C3%AD%C3%BAradu-verejn%C3%A9ho-zdravotn%C3%ADctva-sr-na-zamedzenie%C5%A1/10222705778495168/
17 Pozri https://www.facebook.com/peter.kresak1/posts/10217102724416234
18 Zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16
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vyzerať upravujú bližšie Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky vo svojej prílohe č. 1 v bode
24.1. a v bode 17 určujú, čo možno nazývať opatrením.19
Ak sú teda tieto opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR opatreniami podľa § 18 zákona
č. 400/2015 Z.z. a článku 123 Ústavy SR nespĺňajú základné podmienky a to zákonné splnomocnenie
na ich vydanie a vyhlásenie v zbierke zákonov. Sú tak neplatné od samého počiatku, teda nulitné.
Ak tieto opatrenia nie sú opatreniami v zmysle § 18 zákona č. 400/2015 Z.z. a článku 123
Ústavy SR (normatívnymi správnymi aktmi), a nie sú ani individuálnymi správnymi aktmi, potom sú
nejakými aktmi, ktorý slovenský právny poriadok nepozná. V zmysle článku 2 ods. 2 Ústavy SR
„štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý
ustanoví zákon“. Záver je potom ten istý a to, že sú neplatné od samého počiatku, teda nulitné.
Otázka právomoci Úradu verejného zdravotníctva SR na vydávanie Opatrení o povinnej
štátnej karanténe
Okrem otázky právnej povahy opatrení vydávaných Úradom verejného zdravotníctva SR, tu
vzniká aj otázka, či je tento úrad vôbec oprávnený prijímať takéto opatrenia, ktorými sa zasahuje do
základných práv a slobôd, čo sa obzvlášť prejavuje pri povinnej štátnej karanténe. Ako bolo
spomenuté vyššie, ak bol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásený núdzový stav postupuje sa
podľa osobitného zákona, ktorým je ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. Tento ústavný zákon vyslovene
neuvádza kto môže obmedziť v čase núdzového stavu základné práva a slobody, i keď núdzový stav
v zmysle čl. 5 ods. 1 vyhlasuje vláda a v zmysle článku 6 ods. 2 písm. f) vláda prijíma opatrenia na
zmiernenie a odstránenie škôd a iných následkov spôsobených v čase núdzového stavu, z čoho by
bolo možné logicky vyvodiť záver, že len vláda je oprávnená obmedziť základné práva a slobody
podľa tohto ústavného zákona. Na druhej strane Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený
prijímať v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. opatrenia podľa § 12 na predchádzanie ochoreniam ( § 12
ods. 2 písm. f) sú karanténne opatrenia) a opatrenia podľa § 48 pri ohrození verejného zdravia. Na
základe týchto ustanovení ich aj prijímal. Vzhľadom k tomu, že takéto opatrenia sa týkali celého
územia Slovenskej republiky a všetkých ktorí vstúpili na jej územie od určitého dátumu a hodiny, a
bolo to v čase vyhláseného núdzového stavu, bolo by vhodnejšie ak by tieto opatrenia prijímala vláda
SR. Zákonná úprava bližšie túto otázku ani v ústavnom zákone ani v zákone na ochranu, podporu
a rozvoj verejného zdravia nerieši. Pre nedostatočnú právnu úpravu tu prichádza do úvahy rozličný
výklad, kto je oprávnený vydávať takéto opatrenia a to buď len vláda SR, alebo vláda SR a aj Úrad
pre verejné zdravotníctvo SR alebo len Úrad pre verejné zdravotníctvo SR. Túto doterajšiu právnu
úpravu je potrebné precizovať v tom zmysle, aby bolo jasne určené, kto môže obmedzovať základné
práva a slobody v čase núdzového stavu, resp. v čase mimoriadnej situácie, alebo v čase pandémie
bez vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Ako inšpirujúci zdroj môže slúžiť napr. česká
právna úprava, ktorá vyslovene uvádza v čl. 6 ods. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti
České republiky „Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva
stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod
omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti stanoví zákon.“ a tým zákonom
je krizový zákon č. 240/200 Sb., ktorý to stanovuje v § 5 a 6. I keď aj u nich došlo pri prijímaní opatrení
v čase pandémie ku kolízii týchto zákonov so zákonom o ochrane verejného zdravia, v zmysle
ktorého bolo tieto opatrenia oprávnené prijímať aj Ministerstvo zdravotníctva ČR, ktoré ich aj prijalo.
Mestský súd v Prahe však túto kolíziu vyriešil vo svojom rozsudku č. 14 A 41/2020, ktorým zrušil 4
opatrenia vydané Ministerstvom zdravotníctva, (medzi ktorými bolo aj opatrenie obmedzujúce slobodu
pohybu) z dôvodu, že úprava obmedzenia základných práv a slobôd je upravená v krízovom zákone,
ktorý vychádza z ústavného zákona o bezpečnosti, t.j. právnej normy vyššej právnej sily, v zmysle
ktorej má vláda oprávnenie nielen rozhodnúť v akom rozsahu sa obmedzujú základné páva a slobody,
ale je aj ako kolektívny orgán oprávnená prijímať takéto opatrenia, čím sa odlišuje mimoriadny stav
od stavu klasického. Vláda ako vrcholný orgán výkonnej moci disponuje v čase núdzového stavu
mimoriadnymi právomocami, obzvlášť so vzrastajúcim dopadom prijímaných opatrení do základných
práv a slobôd. Preto tieto opatrenia mala prijať vláda.20
3.3

Bližšie pozri Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky
Pozri čl. 6 ods. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, § 5 a § 6
krizového zákona č. 240/200 Sb., § 69 zákona č. 258/2000 Sb., Rozsudok Mestského súdu v Prahe
č. 14 A 41/2020 zo dňa 23. apríla 2020
19
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Ak by sme pripustili možnosť, že Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený prijímať takéto
opatrenia, je potrebné posúdiť otázku primeranosti povinnej štátnej karantény.
Primeranosť povinnej štátnej karantény
Povinná štátna karanténa bola nariadená od 6. apríla od 7:00 hod. pre všetky osoby, ktoré
vstúpili na územie Slovenskej republiky. Všetci, ktorí tak urobili, čakali na štátnych hraniciach dlhý čas
(niekedy aj niekoľko hodín) na prevoz do niektorého z určených štátnych zariadení, v niektorých
prípadoch nebola zabezpečená pitná voda počas čakania na presun ani podmienky na vykonanie
základných hygienických úkonov, niekedy boli na hraniciach nesprávne vyhodnocované výnimky z
tejto karantény. Ľudia boli presúvaní do karanténnych zariadení v preplnených autobusoch. Niektorí
boli držaní v štátnom karanténnom zariadení niekoľko týždňov, a iní až mesiac. Niektorí na základe
vlastného pozitívneho výsledku testu, iní preto, že boli nedobrovoľne umiestnení na izbu alebo bunku
s neznámou osobou, ktorej test sa ukázal ako pozitívny. A niektorí sa nevedeli domôcť vlastných
výsledkov testov na COVID-19, a o tom, že boli pozitívne, sa dozvedeli od cudzích spolubývajúcich.
Takouto organizáciou umiestňovania osôb do štátnej karantény tak mohlo dôjsť k nakazeniu pôvodne
zdravých osôb a to v priamej príčinnej súvislosti s konaním štátnych orgánov.21 Realizácia tak
zásadného nariadenia bola sprevádzaná závažnými organizačnými nedostatkami. Povinná štátna
karanténa predstavovala výrazný zásah do osobnej slobody a slobody pohybu dotknutých osôb, ako
aj ich ľudskej dôstojnosti, ochrany zdravia, súkromia. Zotrvanie v povinnej štátnej karanténe
predstavovalo zároveň aj finančnú záťaž, keďže za každý deň pobytu museli zaplatiť 13,- Eur/deň.
V žiadnom z okolitých štátov nebola povinná štátna karanténa nariadená a podmienky pre
vstup na ich územie boli miernejšie a to preukázaním potvrdenia o negatívnom teste na COVID - 19,
a ak sa nevedeli preukázať negatívnym testom, mali nariadenú domácu karanténu.22
Problém pri nariadení povinnej štátnej karantény a spôsobe jej vykonania vzniká pri otázke jej
primeranosti a nevyhnutnosti (okrem otázky právomoci Úradu verejného zdravotníctva SR na vydanie
takéhoto opatrenia a jeho právnej povahy, bližšie k tomu viď vyššie, a nezvládnutí organizačnej
stránky pri jej výkone).
Podľa článku 51 ods. 2 Ústavy SR „podmienky a rozsah obmedzenia základných práv a slobôd
a rozsah povinností v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ustanoví
ústavný zákon.“ Týmto ústavným zákonom je ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
V zmysle čl. 5 ods. 3 tohto ústavného zákona „V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom
rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody
a uložiť povinnosti na postihnutom alebo bezprostredne ohrozenom území“ najviac v rozsahu
uvedenom v písmenách a) až l). V danom prípade prichádzalo do úvahy písm. g) a to „obmedziť
slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté
alebo bezprostredne ohrozené územie.“ Opatreniami týkajúcimi sa povinnej štátnej karantény
dochádza k obmedzeniu základných práv a slobôd, ale na ustanovenia ústavného zákona
vôbec neodkazujú a nezaoberajú sa dodržaním tohto maximálneho limitu obmedzenia slobody
pohybu a pobytu a nijako nezdôvodňujú prečo práve takáto forma karantény je nevyhnutná na
ochranu verejného zdravia pred koronavírusom.
Podľa článku 13 ods. 4 Ústavy SR „Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať
na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť na len na ustanovený cieľ.“ Podľa
článku 23 ods. 3 Ústavy SR sloboda pohybu a pobytu môže byť obmedzená zákonom, ak je to
nevyhnutné pre ochranu zdravia.
Ak by sme pripustili možnosť, že v čase vyhláseného núdzového stavu môže okrem vlády
prijímať opatrenia, ktorými sa obmedzujú základné práva a slobody aj Úrad verejného zdravotníctva
SR, je potrebné posúdiť aj otázku, či to urobil akceptovateľným spôsobom v prípustných medziach
vykonaním testu proporcionality. Podstata tohto testu spočíva v tom, či obmedzením daného práva
sme schopní dosiahnuť žiadaný cieľ pri zachovaní požiadavky vhodnosti (primerané sú len také
3.4

Na nedostatky povinnej štátnej karantény upozorňovala aj Verejná ochrankyňa práv bližšie pozri:
https://www.vop.gov.sk/files/2020_23_TS_VOP_odporuca_zmenit_system_povinnej_statnej_karant
eny.pdf
22 Napr. Rakúsko, Česká republika; v Poľsku išli do karantény v štátom určenom zariadení iba osoby,
ktoré nemohli absolvovať karanténu v domácom prostredí
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právne prostriedky, ktoré sú schopné dosiahnuť žiadaný cieľ) a potrebnosti resp. nevyhnutnosti (v tom
zmysle, či zvolené právne prostriedky nezasahujú do základného práva vo väčšom rozsahu, než je
prípustné a posúdiť, či neexistuje alternatívna úprava, ktorá dosahuje rovnaký cieľ pri menšom
zásahu do základného práva, ktorá ak existuje musí byť použitá). Tento test umožňuje nájsť vhodné
riešenie konfliktu dvoch záujmov: verejný záujem kontra základné právo ich pomeriavaním.
Legitímny cieľ prijatého opatrenia je ochrana verejného zdravia pred koronavírusom.
Požiadavka vhodnosti prijatého opatrenia naplniť legitímny cieľ predstavuje identifikovať a otestovať
všetkých ľudí prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky a zabrániť ich kontaktu s inými ľuďmi
ich umiestnením v štátom určenom zariadení, kým nie je preukázané, že nie sú šíriteľmi tohto vírusu
a tým zamedziť jeho šírenie ďalej a ochrániť tak verejné zdravie. Požiadavka potrebnosti resp.
nevyhnutnosti vyžaduje posúdiť, či neexistuje alternatívne opatrenie na naplnenie legitímneho
cieľa, ktoré menej zasahuje do základných práv a slobôd. V danom prípade takáto alternatíva,
ktorá menej zasahuje do osobnej slobody a slobody pohybu, ľudskej dôstojnosti, ochrany
zdravia, súkromia a ktorá dosahuje rovnaký cieľ existuje. Je to napr. registrácia osôb na
hraniciach a ich otestovanie (napr. niekoľko dní pred príchodom v zahraničí alebo na Slovensku
niekoľko dní po ich príchode príp. ich otestovanie priamo na hraniciach) a zamedzenie ich kontaktu
a pre tých, ktorí prichádzajú z rizikových oblastí zabránenie kontaktu s inými ľuďmi (napr. domácou
karanténou) a ich kontrola (cielená alebo aj náhodná napr. eKaranténou, príslušnými úradníkmi príp.
políciou). Vzhľadom k tomu, že možnosť použitia alternatívnej úpravy, ktorej zásah do základných
práv a slobôd je menší existuje, nie je potrebné na záver skúmať, či záujem na ochrane zdravia
preváži záujem toho ktorého práva napr. slobodu pohybu. Testom proporcionality by povinná
štátna karanténa neprešla.
V Nemecku, v ktorom bola nariadená povinná domáca karanténa a nie ešte prísnejšia štátna
(ako bola u nás), už dokonca rozhodol Najvyšší správy súd v Dolnom Sasku, že domáca karanténa
je protizákonná a nariadenie, ktoré ju prikazovalo zrušil. Zdôvodnil to tým, že karanténa nariadená
iba na základe skutočnosti, že niekto prišiel zo zahraničia - bez toho, aby v jednotlivých prípadoch
existovala veľká pravdepodobnosť koronárnej infekcie, nemá, na základe takéhoto všeobecného
pravidla, právny základ. Pre nariadenie povinnej karantény to znamená, že môže byť nariadená iba
proti určitým skupinám ľudí napr. chorým, podozrivým z ochorenia, podozrivým z infekčného
ochorenia. Tieto výrazy však nemožno použiť paušálne na zahrnutie všetkých osôb prichádzajúcich
zo zahraničia. Ďalej súd zdôraznil, že karanténu je možné nariadiť bez toho, aby ovplyvnila všetkých
cestujúcich všeobecne, napríklad „identifikáciou určitých rizikových oblastí“ na základe
zrozumiteľných zistení. Povinná karanténa by potom bola zákonná pre tých, ktorí sa odtiaľto vrátili.
Ďalším uskutočniteľným spôsobom je uložiť ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia povinnosť podávať
správy zdravotnému úradu. Ten by potom mohol jednotlivo skontrolovať, či sú splnené požiadavky na
karanténu, ktoré určuje zákon o ochrane pred infekciami (IfSG), a uložiť karanténu.23
Keďže právna povaha opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR je otázna (nielen tých, ktoré
sa týkajú povinnej štátnej karantény), nie je jednoznačná odpoveď na otázku, na aký súd by sa mali
ľudia, ktorí sa chcú sťažovať na pobyt v povinnej karanténe obrátiť. I keď Ústavný súd SR už eviduje
jedno podanie fyzickej osoby v súvislosti so štátnou karanténou.24 Príspevok sa ďalej touto otázkou
zaoberať nebude, jeho cieľom bolo iba poskytnúť stručný prehľad opatrení, ktoré boli prijaté na jej
zabezpečenie, v krátkosti analyzovať ich povahu a poukázať pri tom na interpretačné a právne
problémy, ktoré sa v tejto súvislosti vyskytli a v krátkosti navrhnúť možnú úpravu do budúcna.

Bližšie pozri rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu v Dolnom Sasku: OVG Lüneburg 13. Senat,
Beschluss
vom
11.05.2020,
13
MN
143/20,
zverejnené
na
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.juris.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE
200001695&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint Rozhodnutie sa
vzťahuje iba na spolkový štát Nemecka Dolné Sasko, ale ostatné federálne štátny mali porovnateľné
nariadenia karantény, preto by bolo pravdepodobné, že súdy v iných spolkových štátoch by mohli
prijať podobné rozhodnutie. Po tomto rozsudku napr. Severné Porýnie-Vestfálsko a Sársko oznámili,
že 14-dňová karanténna povinnosť bude čoskoro pozastavená. V súčasnosti je v Nemecku nariadená
povinná karanténa len pre osoby prichádzajúce z krajín mimo EÚ.
24 Pozri: https://domov.sme.sk/c/22413297/na-ustavny-sud-prisli-zatial-dve-staznosti-na-statnukarantenu-a-opatrenia.html
23
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ZÁVER
Povinná štátna karanténa bola ukončená dňom 10.6.2020, no napriek tomu spôsob jej
realizácie a predovšetkým otázka jej nevyhnutnosti a primeranosti, ktorá zostáva zatiaľ pre
neexistenciu právoplatného rozhodnutia v danej veci oficiálne nezodpovedaná, vzbudzuje doteraz
rozhorčenie karanténou dotknutých osôb ale aj verejnosti a právne diskusie odbornej obce ohľadne
jej legality a legitimity. Pandémia COVID - 19 nás zastihla nepripravených ale zároveň odhalila aj
nedostatočnú právnu úpravu, ktorá pravdepodobne s takouto krízou reálne vôbec nepočítala,
dôsledkom čoho bolo množstvo problémov právnych a interpretačných, ktoré sa v súvislosti
s pandémiou tohto koronavírusu, vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu objavili.
Najpálčivejším problémom ostáva otázka právnej povahy opatrení vydávaných Úradom pre
verejné zdravotníctvo SR, keďže tieto pri boji s COVID – 19 s cieľom zabrániť jeho šíreniu a ochrane
verejného zdravia, výrazným spôsobom zasiahli a zasahujú do základných práv a slobôd, čo sa asi
najviac prejavilo pri povinnej štátnej karanténe. Zodpovedanie tejto otázky má vplyv následne na
posúdenie primeranosti a nevyhnutnosti týchto opatrení vykonaním testu proporcionality.
Ďalším nie menej závažným problémom je nedostatočná právna úprava. V tejto súvislosti
vznikli viaceré nejasnosti a protichodné interpretácie. Preto je minimálne nevyhnutné doplniť ústavný
zákon č. 227/2002 Z.z. prinajmenšom v upresnení času, na aký sa vyhlasuje núdzový stav, či
uplynutím tohto času núdzový stav zaniká, ako aj doriešiť otázku jeho predlžovania, ktorá v súčasnom
ústavnom zákone absentuje, a hlavne jednoznačne špecifikovať kto je oprávnený počas núdzového
stavu obmedziť základné práva a slobody, či je to jedine vláda SR prípadne aj Úrad pre verejné
zdravotníctvo SR a v akom rozsahu a predovšetkým akou formou, keďže táto otázka v tomto
ústavnom zákone taktiež nie je upravená. Doplnenie právnej úpravy si vyžaduje aj zákon č. 355/2007
Z.z. a to spresnením úlohy Úradu verejného zdravotníctva SR pri boji s pandémiou, doriešením jeho
právomoci pri vydávaní opatrení pri ochrane verejného zdravia a to v čase mimoriadnej situácie,
v čase núdzového stavu a počas bežného chodu štátu mimo krízovej situácie a predovšetkým
jednoznačne stanoviť povahu takýchto opatrení, ktorá je v súčasnosti nejednoznačná.
Povinná štátna karanténa bola síce ukončená, rovnako aj núdzový stav, avšak mimoriadna
situácia naďalej trvá, keďže pandémia COVID-19 vo svete ešte stále prebieha a Úrad pre verejné
zdravotníctvo SR je oprávnený naďalej vydávať opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia
pri ohrození verejného zdravia, ktorými dochádza k zásahu do základných práv a slobôd. Preto je
nevyhnutné doriešiť právnu povahu týchto opatrení a právomoc úradu ich vydávať, i keď povinná
štátna karanténa do budúcna pravdepodobne nariadená nebude po terajších skúsenostiach s ňou
a skôr bude uprednostnená domáca eKaranténa.
4
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SPOLEČNÁ HAVÁRIE A COVID-19?
Vojtěch Vrba
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická

Abstract: The paper analyses impact of COVID-19 pandemic on maritime shipping. At the centre
stands the issu whether, how and under what circumstances can be applied the principle of general
average. Discussed is historical context as well as international and Czech legal framework
concerning maritime shipping.
Abstrakt: Příspěvek analyzuje dopad pandemie COVID-19 na námořní dopravu. V centru přitom stojí
otázka zda, za jakých okolností a jakým způsobem by se v této době dal aplikovat princip společné
havárie. Diskutován je jednak historický kontext, jednak mezinárodněprávní regulace, a nakonec i
česká úprava, jež se námořní plavbou zabývá.
Key words: general average, COVID-19, extra-ordinary circumstances, commoon safety.
Kľúčové slová: společná havárie, COVID-19, zvláštní okolnosti, obecná bezpečnost.
ÚVOD1
České, případně československé právo je beze všech pochyb – a bohužel – disciplínou
v mnoha ohledech výhradně teoretickou. To mu ovšem v rovině právní teorie neubírá nikterak na
aktuálnosti – přímo naopak. Pokud k němu přistoupíme jako k poli, kde je vše možné a jsme tak
nuceni zejména do myšlenkových experimentů střetávajících se v jiných odvětvích s překážkami
„zavedené praxe“, získáváme metodickým postupem často velmi zajímavá a obecně platná řešení,
analogicky využitelná i v jiných, praktičtějších odvětvích.
S ohledem na tuto možnost jsem se rozhodl ve svém příspěvku krátce zamyslet nad tím, jaké
odpovědi nám námořní právo může nabídnout ve vztahu k právě probíhající pandemii koronaviru
vyvolávajícího onemocnění technicky znějícího názvu COVID-19, obcházející světem a plnící drtivou
většinu první poloviny letošního roku titulky médií téměř všech končin naší planety. K hledání
odpovědí ovšem nejdříve musíme identifikovat otázky. Tou nejpalčivější, kterou nám pandemie dříve
nebo později zanechá, bude „kdo za to může?“, a to na všech úrovních lidského společenství. A dost
možná to budou právě právní praktici a teoretici, kteří takovou otázku budou muset uspokojivě
zodpovídat.
U koronaviru samotného nelze v žádném případě hledat právní subjektivitu a hnát ho
k odpovědnosti. Přesto – následek jeho přítomnosti je více než očividný. A trápení milionů lidí po
celém světě, kteří během pandemie přišli – a přicházejí – o své blízké nelze zhojit mávnutím kouzelné
hůlky. Je zcela na místě hledat zadostiučinění. Ovšem… kde?
Námořní právo obsahuje velmi prastarý institut, který v obecné rovině na podobnou otázku
odpovídá. Nezřídka se totiž stávalo – a stává – že moře se zkrátka začne chovat naprosto v rozporu
se všemi lidskými plány a očekáváními. V nastalé situaci se pak může stát nejlepším řešením
vedoucím ke zdárné záchraně životů a majetku způsobení určité škody nebo vynaložení dodatečných
nákladů. Ten, komu škoda či náklady vznikly, se pak také zcela oprávněně ptá: „Kdo za to může?“. A
odpověď nabízí tzv. společná havárie.
1

Práce byla vypracována v rámci projektu SGS-2019-012 „Vybrané instituty nové úpravy
soukromého a trestního práva v aplikační praxi – III“, realizovaného na Právnické fakultě
Západočeské univerzity v Plzni.
1
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SPOLEČNÁ HAVÁRIE A JEJÍ ÚČEL
Její první – a nejuniverzálnější – definici přinášejí již Digesta v knize 14, titulu druhém:
„Pokud je zboží vyhozeno pro všechny, pak se mají všichni také příspěvkem podílet na
náhradě.“2
V mezinárodněprávní rovině lze nalézt definici v tzv. Yorsko-Antverpských pravidlech –
dokumentu, který je pravidelně aktualizován Comité Maritime International3 a původně vzešel ze série
konferencí v druhé polovině devatenáctého století.4 Definici obsahuje v prvním odstavci pravidla A:
„O společnou havárii se jedná pokud, a pouze pokud, je způsobena či utrpěna jakákoliv
mimořádná škoda či jiný výdaj úmyslně a rozumně za účelem obecného bezpečí nutného k zachování
majetku, jež je předmětem společného námořního podniku.“5
Podnik zde nelze žádným způsobem chápat ve vztahu k „podnikání“ a „podnikateli“ podle §§
420 a 421 Občanského zákoníku6. Spíše ve smyslu rčení o tom, že cestovatel „podniká“ dálkovou
cestu. Taková „škoda či jiný výdaj“ se pak dělí mezi zúčastněné poměrně dle jejich podílu na majetku,
který je předmětem společné havárie – zpravidla půjde o loď a přepravované zboží.7
Současná česká úprava je obsažena v §§ 69-74 zákona o námořní plavbě8. Klíčovou je její
definice, kterou obsahuje § 69 odst. 1 a 2:
„Jsou-li loď a náklad ve společném námořním nebezpečí, může velitel lodě při přednostním
zajištění bezpečnosti přepravovaných osob rozhodnout o účelném a úmyslném způsobení škody
menší, aby se zabránilo vzniku škody větší. Společnou havárií se rozumějí škody, které vzniknou
úmyslným a účelným způsobením škody pro záchranu majetkových hodnot ze společného námořního
nebezpečí.“
(…)
„Společná havárie se rozvrhuje mezi loď, přepravné a náklad poměrně podle jejich hodnoty na
vrub provozovatele lodě a vlastníka nákladu, kteří jsou povinni nést poměrnou část škody ze společné
havárie.“
Oproti všem ostatním definicím je v určitém ohledu její předností značná explicita – přímo
identifikuje strany námořního nebezpečí, zdánlivě důsledně určuje subjekty vznikajících vztahů…
Vymezuje také právní povahu následku jako škodu. Drží se principu dělení povinnosti její náhrady
mezi všechny zúčastněné. Dá se tak velmi dobře využít při pojmenovávání jednotlivých konkrétních
práv a povinností, které v průběhu užití institutu vzniknou.
V obecné rovině je poněkud překvapivě užitečnější zobecněná definice americké doktríny. Ta
extrahuje tři základní určující markanty, které musí existovat, aby existovala společná havárie:
1. Existuje nebezpečí či zkáza, která je bezprostřední.
2. Existuje škoda nebo obdobný výdaj, učiněný volně a s účelem obecného prospěchu.
3. Nebezpečí či zkáze je tak zabráněno.9
2

BLAHO, P., SKŘEJPEK, M a kol. Digesta seu Pandectae/Digesta neboli Pandekty: Fragmenta
selecta/Vybrané části. Praha: Karolinum, 2015. 704 s. ISBN 978-80-24630632, s. 625; Digesta,
kniha 14, 2. tit., fr. 2, předmluva a odst. 6, SCOTT, S. P. The Civil Law: The Enactments of
Justinian: The Digest or Pandects – Book XIV [online]. Cincinnati, 1932 [cit. 2020-05-16]. Dostupné
z: <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Anglica/D14_Scott.htm#II>.
3 Dostupné jsou na: York Antwerp Rules 2016. Comité Maritime International [online]. [cit. 2017-0521]. Dostupné z: <http://www.comitemaritime.org/General-Average-(including-Guidelines-to-theYork-Antwerp-Rules-2016)/0,27158,115832,00.html>. Dále jen „YAR“.
4 FUJIMOTO, K. The Essentials of General Average. In: The Annals of the Hitotsubashi Academy,
1954, č. 1, s. 1-21. S. 6.
5 „There is a general average act when, and only when, any extraordinary sacrifice or expenditure is
intentionally and reasonably made or incurred for the common safety for the purpose of preserving
from peril the property involved in a common maritime adventure.“
6 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „OZ“.
7 „General average sacrifices and expenditures shall be borne by the different contributing interests
on the basis hereinafter provided.“ YAR, Rule A, odst. 2.
8 Zákon č. 61/2000 Sb., Zákon o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „ZNP“.
9 Takto se vyjadřuje ke společné havárii zejména americká doktrína, viz SCHOENBAUM, T. J.
Admiralty and maritime law. 6. vyd. St. Paul, MN: West Academic Publishing, 2019. 1130 s. ISBN
978-163459688, s. 818.
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Pokud splní společná havárie tyto definiční znaky, pak se postupuje tak, že je „škoda“
rozvržena poměrně mezi všechny zúčastněné na námořním podniku.10 Společnou havárii si tak lze
představit jako souhrn kroků, které vedou k vyřešení naléhavé krize vzniklé nepředvídatelně a bez
možnosti jejího odvrácení jiným způsobem než způsobením nějakého veskrze negativního následku
ve skutečném světě. Takový následek se pak v právním světě projevuje vznikem dělené povinnosti
v maximální možné míře následek v nějaké formě odstranit. Společná havárie tak dává možnost
odpovědět na palčivou otázku „kdo za to může?“ jediným slovem: nikdo. Místo viníka se hledá cesta
k co nejspravedlivější satisfakci.
POZITIVNĚPRÁVNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPOLEČNÉ HAVÁRIE V DOBÁCH COVID-19
Pohybujme se nyní bez výjimky v ranku problematiky námořní dopravy. Prvním,
nejviditelnějším a nejpalčivějším problémem, se kterým se obecně doprava při všech pandemických
situacích potýkala a potýká (mimo nemoci samotné), je existence karanténního režimu pro osoby na
ní zúčastněné. Kupodivu tomu tak nebylo vždy – i když je to právě existence námořní dopravy, která
nepřímo iniciovala první historicky zaznamenanou karanténu na světě.
Stalo se tak v roce 1377 v Raguse (dnešní Dubrovnik) v souvislosti s pandemií „černé smrti“.11
Přístavní město dlouhodobě závislé na námořním obchodu mezi západním Středozemím a oblastmi
Černého moře, odkud však pocházeli i první nemocní morem, si nemohlo dovolit absolutní odříznutí
od světa. Městská rada tak s cílem omezit rozšíření smrtelné nemoci12 vydala dne 27. července
nařízení,13 jehož stěžejní část zní:
„Veniens de locis pestiferis non entret Ragusinum vel districtum.“ 14
Tedy: „Ti, kdož přicházejí ze zamořených míst nevstoupí ani do Ragusy, ani do jejího okolí.“
Poněkud stroze vyhlížející ustanovení založilo praxi, které se pro příště měly podrobit posádky
všech lodí ze „zamořených míst“. Nechme stranou, jakým způsobem se taková místa určovala nebo
další aspekty samotného ukládání karantény (např. benátský vynález bezpečnostních pohovorů
s kapitány námořních lodí) a uvažme, jaké následky měla karanténa na samotné námořníky a jejich
podnikání.15
V prvé řadě nebyla žádná loď automaticky vpouštěna do přístavu – nejdříve musela zakotvit
u kolonií určených pro inspekci posádek a zboží. Těmi se staly nejdříve narychlo vybudované tábory
nedaleko městečka Cavtat na ostrovech Mrkan, Bobara a Supetar.16 Později se tábory přesunuli blíž
k městu samotnému, na ostrov Lokrum a poloostrov Danče.17 Rizikový náklad (který tvořil většinu
přepravovaného zboží) byl vyložen na určená místa, kde měl být „očištěn“ – zpravidla tak, že po dobu
dvou dnů větral na čerstvém vzduchu.18 Samotní námořníci pak měli, pokud patřili k rizikovým
3

10

YAR, pravidlo A, odst. 2.
BETICA RADIC, L. Dubrovnik quarantine 1377 (konferenční příspěvek). In: ESCMID Mobility and
Infection, 2014. Dubrovnik [cit. 2020-07-20]. Dostupné z:
<https://www.researchgate.net/publication/340488028_DUBROVNIK_QUARANTINE_1377>;
TOGNOTTI, E. Lessons from the History of Quarantine, from Plague to Influenza A. In: Emerging
Infectious Diseases, 2013, č. 2, s. 254-259. ISSN 1080-6059, s. 255; SEHDEV, P. S. The Origin of
Quarantine. In: Clinical Infectious Diseases, 2002, č. 9, s. 1071-1072. ISSN 1058-4838, s. 1072;
DREWS, K. A brief history of quarantine. In: Virginia Tech Undergraduate Historical Review, 2013,
č. 2, s. 59-70. ISSN 2165-9915, s. 66.
12 Jejíž smrtelnost dosahovala mnohem vyšších hodnot, než aktuální COVID-19 – v městských
oblastech Itálie (podnebně i geograficky Raguse blízkých) při nejhorší vlně v polovině čtrnáctého
století kolem 60 %. Viz BENEDICTOW, O. J. The Black Death, 1346-1353: The Complete History.
Trowbridge: Cromwell Press, 2004. 456 S. ISBN 0851159435, s. 296.
13 BELIZCA, B. Historical Roots of Immunology in Croatia. In: Periodicum Biologorum, 2008, č. 1, s.
9-16.
14 BETICA RADIC. Autorka cituje z raguské liber viridis (c. 49 fol. 78).
15 TOGNOTTI, s. 255.
16 BETICA RADIC.
17 BETICA RADIC.
18 TOGNOTTI, s. 255.
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osobám19, setrvat v táborech po dobu 30 dnů (tzv. trentino).20 Tato doba byla posléze prodloužena
na dnů čtyřicet, tzv. quarantino, z čehož se odvozuje i dnešní termín karantény.21 Zároveň s „internací“
námořníků byl omezován i přístup obyvatel Ragusy do táborů. Prakticky do nich směly vstupovat
pouze dvě kategorie osob – ti, kteří přinášeli zásoby a pečovali o nemocné v táborech a ti, kteří
vykonávali kontrolní pravomoci. Osoby obou kategorií vybírala a potvrzovala městská rada. Pokud do
tábora vstoupil kdokoliv jiný, musel podstoupit trentino, resp. quarantino. Porušení pravidel se trestalo
pokutou a trentinem/quarantinem, v extrémních případech, kdy hrozilo rozšíření nákazy pak smrtí.22
Za takových podmínek jistě vznikalo velké množství dodatečných nákladů pro kohokoliv, kdo
chtěl námořní dopravy využít. I když největší morová rána zasáhla Evropu svou největší silou už
prakticky o generaci dříve, pandemie nebyla – a nemohla být – něčím, co kdy mohlo patřit jednoduše
k „rizikům povolání“ a standardům výkonu práce. Kupec, který v Benátkách obchodoval s exotickým
kořením a látkami z Orientu dováženými z Tanais jen těžko mohl počítat s tím, že zrovna jeho zboží
bude na několik dní v Raguse zadrženo, než dojde k jeho uvolnění do Benátek. O to hůř na tom byli
ti, jejichž lodě využívaly Ragusu a italská města jen jako jednu ze zastávek na své cestě – překupníci
z Marseilles nebo Porta. A oprávněně se museli ptát, kdo a v jaké míře ponese náklady na život
námořníků v karanténě, riziko škody na zboží a náklady na kotvení lodí v přístavu.
Z této doby nemáme při stávající úrovni výzkumu doloženu existenci využití společné
havárie, byť ve Středozemí, odkud ostatně vzešla, byla hojně využívána už od dob Římské říše.
Justiniánská právní tradice jí přejala23 a kolem devátého století se dostává do Basilik.24 K námořnímu
obchodu tedy bezpochyby patřila a vzhledem k absencí pojišťovacích institutů by byla logickou volbou
při vypořádávání nákladů, za které zdánlivě nikdo nemohl – ostatně využívala se i k vypořádání škod
způsobených piráty, případně k zaplacení výkupného.25
A tak nezbývá, než skočit v čase o mnoho let dopředu a zjistit, kde se poprvé setkáváme
s institutem společné havárie právě ve vztahu ke karanténním opatřením. Jasná vyjádření přicházejí
ze dvou stran Atlantiku v první polovině devatenáctého století.
V londýnské příručce o principech námořního pojišťovnictví, zpracované v roce 1847 se
dozvídáme, že karanténu je z pohledu práva třeba rozdělit na dva typy: řádnou a mimořádnou.
Karanténa řádná patří k rizikům povolání, a tudíž její náklady musí přepravce zohlednit v ceně
přepravného a nelze je vykázat jako společnou havárii. Oproti tomu užití institutu v případě karantény
mimořádné nelze vyloučit ani bezvýhradně doporučit kvůli nedostatku soudních rozhodnutí, které by
se jí zaobíraly. Přesto se autor příručky kloní spíše ve prospěch užití společné havárie, protože jiná,
byť judikovaná možnost, jak se má kapitán a posádka v takovém případě zachovat, je loď o své vůli
opustit.26 Z výkladu lze dovodit, že řádnou karanténou se myslí taková, ke které dochází vždy, nebo
se jedná o místo, kde ke karanténním opatřením dochází často. Mimořádná pak bude taková, kterou
nelze rozumně očekávat při plánování cesty. Hranice je však velmi nejasná.
Na druhé straně oceánu se k problematice vyjádřil o čtyřicet let později Federální soud
jižního distriktu v Alabamě v USA v případu The Joseph Farwell.27 Podle soudce Toulmina,
akcentujícího právě přirozenoprávní podklad společné havárie mířící k maximálnímu možnému
vyrovnání všech stran, patří mezi započitatelné výdaje i karanténa. Výjimkou by bylo, pokud lze
pokládat cestu za dokončenou i před nastoupením karantény. 28 Dokončení cesty se v tomto případě
váže k naplnění jejího účelu. Veškeré výdaje, které vzniknou do vyložení nákladu lze započítat do

V tomto kontextu k osobám, u kterých je riziko, že nákazu přenášejí, nikoliv osoby, u kterých je
vyšší riziko vyvinutí těžkého průběhu nemoci a smrti.
20 DREWS, s. 66; SEHDEV, s. 1072; BETICA RADIC.
21 DREWS, s. 66; SEHDEV, s. 1072.
22 DREWS, s. 66; SEHDEV, s. 1072.
23 Viz pp 2; PARDESSUS, J. M. Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle. Sv. 1.
Paris: L'Imprimeé Royale, 1828. 612 s. S. 70.
24 PARDESSUS, s. 172-173.
25 PARDESSUS, s. 141.
26 HILDYARD, F. The principles of the Law of Marine Insurances. Harrisburg: I. G. McKinley & J. M.
G. Lescure, 1847. 502 s. S. 285.
27 The Joseph Farwell 31 Fed. 844 (1887).
28 The Joseph Farwell 31 Fed. 844 (1887).
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společné havárie – pokud ovšem náklad půjde vyložit dříve, náklady vzniklé poté, lhostejno zda jde o
karanténní výdaje, půjdou k tíži přepravce.
Rozhodnutí padlo těsně před vypracováním první souhrnné mezinárodní kodifikace,
Yorských, posléze Yorsko-antwerpských pravidel. Oba pohledy, jak britský (který v dané době do
značné míry ovládal svět námořního obchodu), tak americký, lze de facto pokládat za pohledy nejen
na právo národní, ale i svým způsobem nadnárodní. Námořní právo vždy díky své povaze vykazovalo
větší míru internacionality než jiná odvětví – a právní řády to musely reflektovat. Je tak zřejmé, že
nejpozději na konci devatenáctého století výdaje na karanténu za určitých podmínek bylo možné do
společné havárie zahrnout.
V současné době vévodí právnímu světu námořního práva v oblasti institutu společné
havárie právě Yorsko-antwerpská pravidla. Ta kupodivu přímo o karanténě jako takové mlčí. Přesto
se objevují jejich pasáže, které na karanténní výdaje lze podle mého názoru aplikovat.
V prvé řadě pravidlo X (jde o číslované pravidlo, tedy 10). To hovoří následovně:
„Pokud loď vpluje do přístavu či místa úkrytu před nebezpečím nebo se vrátí do přístavu či
místa nakládky v důsledku nehody, oběti nebo jiné neobvyklé okolnosti, která je nezbytná pro
zachování obecné bezpečnosti, nechť jsou výdaje na vplutí do takového přístavu či místa povoleny
zahrnout do společné havárie (…).“29
Z jazykového výkladu by se mohlo zdát, že pravidlo na karanténní náklady nijak nedopadá
– přece jenom setrvávání na rejdě či na molu není žádné vplutí. Pokud se ale budeme ptát po účelu
normy, musíme dojít k jinému závěru. Ustanovení totiž dopadá na svým způsobem „ostatní“ případy,
nevyjmenované v pravidlech jinde. Musí jít o situaci, která si vyžádá z nějakých nepředvídatelných
příčin nestandardní pobyt buď v přístavu nebo na jiném místě. Účelem je zachovat obecnou
bezpečnost či bezpečí, čímž se značně liší od základní historicky nejosvědčenější premisy – že
společná havárie zahrnuje primárně majetkové škody. Obecným bezpečím se nemyslí jen bezpečí
nákladu, ale také posádky a nejspíše i třetích osob, jde-li o nich z podstaty přepravy uvažovat. A nejen
aktuální pandemie nám ukazuje, že jde – protože je univerzálním morálním imperativem snažit se
zabránit nejen nákaze vlastní, ale i cizí, k čemuž karanténa slouží. Pojem místo úkrytu tak získává
mnohem širší význam – nemusí jím být jen zátoka, kde se loď ukryje před bouří, ale může jím být také
rejda, kde se loď ukrývá před nebezpečím nákazy ze břehu – a zároveň posádka svým chováním
zabraňuje, aby se potenciální nákaza z ní přenesla právě na břeh. Tento „účelový“ výklad podporuje
i existence dalšího ustanovení, a sice pravidla XI:
„Platy a odměna kapitána, důstojníků a posádky, jež jim spravedlivě náleží, palivo a
zkonzumované zásoby během prodloužení cesty, související s tím, že se loď uchýlila do přístavu či
místa úkrytu před nebezpečím (…) se dají započíst (do společné havárie) v souladu s pravidlem X
písm. a).“30
Zároveň se z normy okamžitě následující již zcela bez obalu dozvídáme, že karanténní výdaje
jsou zcela jistě ve hře, když čteme, že:
„Pokud loď vpluje do přístavu či místa úkrytu před nebezpečím nebo se vrátí do přístavu či
místa nakládky v důsledku nehody, oběti nebo jiné neobvyklé okolnosti, která nutí plavidlo buď vplout
nebo naopak jej zadržet z důvodu zachování obecného bezpečí, (…) platy a odměna kapitána,
důstojníků a posádky, jež jim spravedlivě náleží za takovou dobu, palivo a zkonzumované zásoby,
které bylo nutné za takovou dobu vydat (…) náleží do společné havárie.“31
„When a ship shall have entered a port or place of refuge or shall have returned to her port or place
of loading in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary circumstances which render
that necessary for the common safety, the expenses of entering such port or place shall be allowed
as general average(…)“ YAR, pravidlo X, písm. a), i.
30 „Wages and maintenance of master, officers and crew reasonably incurred and fuel and stores
consumed during the prolongation of the voyage occasioned by a ship entering a port or place of
refuge or returning to her port or place of loading shall be allowed as general average when the
expenses of entering such port or place are allowable in general average in accordance with Rule
X(a).“ YAR, pravidlo XI, písm. a).
31 „When a ship shall have entered or been detained in any port or place in consequence of accident,
sacrifice or other extra-ordinary circumstances which render that entry or detention necessary for the
common safety, (…), the wages and maintenance of the master, officers and crew reasonably incurred
during the extra period of detention in such port or place until the ship shall or should have been made
29
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Tedy – po dobu trvání karantény, nelze-li jinak, se mohou jak zásoby, tak palivo a platy a
odměny posádky do společné havárie započíst. Proč uvádět všechna tato ustanovení? Jelikož
všechna náležejí do jedné účelově velmi úzce spjaté skupiny Pravidel. Jak již bylo zmíněno výše –
jejich účelem je zabezpečit relativně široce chápaný pojem obecného bezpečí a ospravedlňovat
přiměřeně ostražité a rozumné chování posádek i třetích osob, stejně jako zabezpečení nákladu, který
je u jiných pravidel prioritou.
Nakonec ještě velmi krátce k české úpravě. Ta se v souvislosti s karanténními náklady jeví
jako poměrně bezzubá. Samo ustanovení § 69 ZNP počítá pouze se způsobením škody a následně
konstruuje další její atributy. Výdaje nejsou škodou ve smyslu 2894 odst. 1 OZ, jelikož nejde ani o
újmu na jmění, ani o ušlý zisk. Jako škodu lze výdaj vnímat pouze za předpokladu, že by doba
karantény narušila jakost zboží na palubě – čemuž má ovšem dopravce zabránit. Ani mzdy, ani
náklady na pohonné hmoty a drobné nutné opravy jako škodu vnímat nelze. Na durhou stranu – tato
bezzubost ZNP nepramení z nového pojetí škody tak jak jej zakotvil nový občanský zákoník, ale spíše
z absence definice škody a nutných výdajů tak jak jej znal zákoník obchodní. Česká úprava tedy
v tomto směru zcela nevyhovuje, ale bohužel se nejedná o jediný případ, kdy by společná havárie
mohla být užitečným nástrojem a zákonodárce na to nepamatuje.
ZÁVĚR
Je nasnadě, že jak v obecné rovině, tak i ve zcela konkrétních případech má institut společné
havárie v nastalé pandemické situaci co říct. Je jen na nás, adresátech právních norem, zda jej
necháme hovořit, jak to ostatně bývá velmi často i s normami právních odvětví mnohem
frekventovanějších.
A ačkoliv se nám jeho odpovědi na jeho konkrétní případy mohou zdát jako vnitrozemskému
státu na míle vzdálené, jeho obecné poselství by nemělo být. Protože až přijde ona palčivá otázka
„kdo za to může“, měli bychom se shodnout na tom, že nikdo. A jediné, co v dobách COVID-19 lze
požadovat, není hlava nějakého viníka, ale jen a pouze co nejadekvátnější satisfakce a pomoc těm,
které nemoc postihla.
4
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DOPAD PANDÉMIE COVID – 19 NA NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Vladimír Sedliak
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The main purpose of this paper is to analyze current situation concerning the lease of real
estate at the time of the COVID-19 pandemic. In this paper, we outline the most common current
disputes between lessors and lessees. We evaluate their current legal status and suggest a possible
solutions to the problem arised from application practice.
Abstrakt: Zámerom predkladaného príspevku je analyzovať súčasnú situáciu, v čase pandémie
COVID-19, týkajúcu sa nájmu nehnuteľností. V článku načrtneme najčastejšie aktuálne spory medzi
nájomcami a prenajímateľmi. Zhodnotíme ich aktuálny právny stav a navrhneme možné riešenie
problémov, ktoré prináša aplikačná prax.
Key words: lease of real estate, lessee, lessor, rent.
Kľúčové slová: nájom nehnuteľnosti, nájomca, prenajímateľ, nájomné.
ÚVOD
Vzhľadom na dynamickú situáciu, ktorá je spojená aj s legislatívnou činnosťou na zmiernenie
negatívnych dopadov súvisiacich s pandémiou koronavírusu COVID-19 si dovoľujem v úvode
upozorniť, že predkladaný článok reflektuje stav platný k 06.07.2020.
Pandémia nového koronavírusu s označením COVID – 19, ktorá vypukla na prelome rokov
2019 a 2020 výrazne zasiahla do oblasti nehnuteľností, a to najmä na ich využívanie a prenájom
na podnikateľské účely. V dôsledku protiepidemiologických opatrení muselo mať mnoho prevádzok
na základe opatrení1 vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako
„ÚVZ“) zatvorené. Tým pádom, najmä mnoho malopodnikateľov prišlo o svoj hlavný, prípadne aj
jediný zdroj obživy. Taktiež sa znížil pohyb spotrebiteľov, ktorý obmedzili kontaktné nákupy na
nevyhnutné minimum. Podnikatelia museli vymyslieť preto nové spôsoby ako osloviť so svojimi
produktmi spotrebiteľa a nákupná aktivita sa presmerovala z kamenných prevádzok do online
priestoru. Nie každý bol však pripravený na takýto presun a takýto presun nebol možný ani
v niektorých špecifických poskytovaných službách2, ktoré boli pandémiou najviac dotknuté.
Pandémia koronavírusu má z hľadiska práva významné dopady na sféru súkromného práva.
V súkromnom práve platí autonómia vôle subjektov a minimalizovanie ingerencie štátu
do súkromnoprávnych vzťahov. Tento stav pandémia narušila. Keďže došlo k viacerým obmedzeniam
slobôd osôb a taktiež aj uloženiu viacerých nových povinností (napr. nosenie rúšok, dezinfekcia rúk
pri vstupoch do prevádzky, sanitárny deň, a pod.), tak súkromnoprávna sféra bola výrazne dotknutá
a mnohé prijímané opatrenia3 znamenali zvýšenie nákladov podnikateľov, a teda majú signifikantný
dopad na finančnú sféru osôb. Preto výraznejšiu úlohu v súkromnoprávnych vzťahoch začal zastávať
štát, ktorý okrem zvýšenia povinností na subjekty musí ohrozené subjekty chrániť a snažiť sa im
pomôcť prekonať túto náročnú situáciu. Jednou z takýchto oblastí, do ktorej môžeme badať zvýšené
zásahy štátu, je nájom nehnuteľností.
V nasledujúcej časti článku zhodnotíme dopad jednotlivých prijímaných opatrení, aké zmeny
priniesli do záväzkových vzťahov v porovnaní so situáciou z pred pandémie. Aké možnosti majú
jednotlivé zmluvné strany, tak prenajímatelia ako aj nájomcovia.
1

Napríklad opatrenie ÚVZ č. OLP/2576/2020 z 12.03.2020, č. OLP/2595/2020 z 15.03.2020.
Napríklad kúpaliská, plavárne, kaderníctva a podobne.
3 Pod pojmom opatrenia v tomto článku rozumieme aj zákony a ustanovenia zákonov.
1
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NEPLATENIE NÁJOMNÉHO
Medzi najčastejšie situácie, ktoré sa momentálne v praxi vyskytujú patrí situácia, keď nájomca
nie je schopný platiť nájomné včas. Do zlej finančnej situácie kvôli pandémii sa dostali podnikatelia,
ktorí sú fyzickými alebo právnickými osobami, ale tiež aj fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi.
Podnikateľom v dôsledku pandémie poklesli tržby, či už z dôvodu, že museli mať povinne zatvorené
prevádzky, verejnosť nemohla vstupovať do prevádzky alebo že sa výrazne znížil pohyb osôb
a záujem osôb nakupovať v kamenných prevádzkach. Nepodnikateľov negatívne zasiahli najmä
sekundárne dôsledky pandémie, a to napríklad strata alebo zníženie príjmu z dôvodu zhoršenia
finančnej situácie zamestnávateľa. Ďalším dôvodmi mohlo byť, ak museli ostať v karanténe alebo na
OČR, prípadne zamestnávateľ momentálne nemal dosť finančných prostriedkov na vyplatenie výplat.

2

MOŽNOSTI ZMIERNENIA NEPRIAZNIVEJ SITUÁCIE
Na vyriešenie problémov, ktoré spôsobila náročná finančná situácia ponúka právo viacero
možností. Tieto možnosti sa niekedy líšia v subjektoch, ktoré ich môžu využiť. Napríklad niektoré sú
určené len podnikateľom. V tomto článku sa venujeme primárne možnostiam ako je dohoda strán,
zákonný zákaz výpovede, dotácia nájomného, dočasná ochrana podnikateľa a zaoberáme sa aj
využitím inštitútu vyššej moci (vis maior) v súvislosti s pandémiou koronavírusu.
2.1

DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN
Keď sa nájomcovia dostali do finančných ťažkostí s platením nájomného, ako najrýchlejšia
z možností sa naskytla, že prenajímateľ a nájomca si upravia prostredníctvom dohody svoje vzťahy
k obojstrannej spokojnosti. Hlavným úskalím je to, že sa jedná o dohodu. Dohoda je dvojstranný
právny úkon a preto musí byť vôľa uzavrieť takúto dohodu tak u prenajímateľa, ako aj u nájomcu.
Prenajímateľ však nemusí byť dobrosrdečný a ukracovať sa o svoj zisk, ktorý dôvodne očakával
a chcieť takúto dohodu uzavrieť. Preto bola prijatá aj zákonná úprava, ktorá poskytuje ochranu
nájomcom bez ohľadu na vôľu prenajímateľa. Jednou z takýchto úprav je aj stanovenie zákazu
výpovede nájmu.
2.2

ZÁKONNÝ ZÁKAZ VÝPOVEDE NÁJMU
Momentálne je v tejto oblasti jedným z kľúčových opatrení ustanovenie § 3b zákona
č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej
aj ako „zákon č. 62/2020“). Uvedené ustanovenie chráni nájomcov nehnuteľností, tak isto aj nájomcov
bytov a nebytových priestorov.4 Pretože týmto nájomcom prenajímateľ nemôže v čase
do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti za splnenia dvoch
podmienok, a to:
1.nájomca je v omeškaní s platením nájomného, a to aj vrátane úhrad za plnenia obvykle
spojených s nájmom (voda, elektrina, kúrenie, a pod.), ktoré je splatné v období
od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020
2.dôvod omeškania spočíva v dôsledku okolností súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
Ad 2) Z iných dôvodov môže prenajímateľ jednostranne ukončiť nájomnú zmluvu, a teda dať
nájomcovi výpoveď z nájmu bytu alebo odstúpiť od zmluvy. Okrem toho zákon ustanovuje, že dôvody
omeškania spočívajúce v dôsledku pandémie koronavírusu musí nájomca dostatočne osvedčiť.
Zákon ďalej nešpecifikuje, čo možno pokladať za dostatočné osvedčenie tohto dôvodu a môžu sa
preto v praxi vyskytnúť spory o výklad tohto ustanovenia a či pod toto ustanovenie bude možné
zaradiť aj skôr spomínané sekundárne dopady pandémie. Zastávame názor, že takýmto dôvodom
bude jednoznačne, ak v rozhodnom období musel mať nájomca svoju prevádzku zo zákona
zatvorenú. Ďalej predmetné ustanovenie uvádza, že sa to vzťahuje aj na nájom bytov, pôjde
o situácie, keď nájomca využíva byt na svoje súkromné účely (najmä bývanie). Dôvodom omeškania,
ktorý súvisí s pandémiou koronavírusu, môže podľa nášho názoru byť napríklad zníženie príjmu
2.3

Nehnuteľnosťami sú v zmysle § 119 ods. 2 OZ pozemky a stavby spojené so zemou pevným
základom. Byty a nebytové priestory nie sú nehnuteľnosťami, ale majú také postavenie
prostredníctvom fikcie.
4
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v dôsledku absolvovania povinnej karantény, strata práce, prípadne nutnosť mať zatvorenú
prevádzku, a tým pádom nevytvárať zisk ani na svoje živobytie. Zákon explicitne neustanovuje, že
zákaz výpovede sa vzťahuje aj na nepodnikateľov ale zároveň to ani nevylučuje. Predmetné
ustanovenie stanovuje, že nemožno ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu a uvádza
vyššie spomenuté dôvody, ktoré musia byť naplnené. Z toho usudzujeme, že táto ochrana sa vzťahuje
aj na fyzické osoby nepodnikateľov, ktoré sa dostali v dôsledku pandémie do zhoršenej finančnej
situácie. Možno sa ale stretnúť aj s iným názorom5, ktorý prezentuje, že zákonný zákaz výpovede
podľa § 3b zákona č. 62/2020 sa vzťahuje len na nájomcov, ktorí museli mať povinne zatvorené
prevádzky. S týmto názorom sa však absolútne nestotožňujeme inter alia aj na základe skôr uvedenej
argumentácie. Komentovaný článok, žiaľ, neuvádza podrobnejšiu argumentáciu pre podporenie
svojich tvrdení a obmedzuje sa len na konštatovanie, že je tak možné usudzovať na základe skôr
prijatých opatrení pred zavedením ustanovenia § 3b zákona č. 62/2020. Práve rovnakou
argumentáciou je možné toto tvrdenie vyvrátiť. Keď sa pozrieme na zákon č. 155/2020 Z. z. ktorým
sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. (ďalej aj ako
„zákon č. 155/2020“), z toho už priamo vyplýva ako z ustanovení, tak aj z náležitostí formuláru
o dotáciu, že táto pomoc sa vzťahuje výlučne na podnikateľov, a to tých, ktorí museli mať zatvorené
svoje prevádzky. Preto, ak by zákonodarca zamýšľal aplikovateľnosť ustanovenia § 3b
zákona č. 62/2020 len na podnikateľov, ktorí museli mať zatvorené prevádzky, tak by to zákonne
vyjadril tak, ako to urobil pri zákone č. 155/2020.
Z uvedeného ustanovenia § 3b zákona č. 62/2020 explicitne nevyplýva dokedy je nájomca
povinný uhradiť dlžný nájom za obdobie od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020. Keďže prenajímateľ
nemôže z dôvodu omeškania jednostranne ukončiť nájom do 31. decembra 2020, bude podľa nášho
názoru nájomca povinný splatiť nájomné práve do tohto dátumu. Inak by po uplynutí tohto dátumu
mohol prenajímateľ jednostranne ukončiť nájom. Problém však môže v praxi nastať pri nájomných
zmluvách dojednaných na dobu neurčitú, ak ju môže vypovedať, ktorákoľvek zmluvná strana bez
uvedenia dôvodu. Podobne to bude aj v prípadoch nájmu alebo podnájmu nebytových priestorov na
dobu neurčitú, keď takáto možnosť vyplýva priamo z ustanovenia § 10 zákona č. 116/1990 Zb.
o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej ako „zákon o nájme a podnájme nebytových
priestorov“). V takom prípade sa na nájomcov nebude vzťahovať ochrana podľa predmetného
ustanovenia, a tak, pokiaľ nebude platiť nájomca nájomné včas, bude môcť prenajímateľ takýto
zmluvný vzťah ukončiť. Treba mať na zreteli, že nejde o „odklad“ nájmu v pravom slova zmysle ale
ide o poskytnutie ochrany pred výpoveďou z dôvodu omeškania s platbou nájomného za rozhodné
obdobie. Napriek odloženiu platby nájmu bude mať prenajímateľ nárok na zákonný alebo zmluvný
úrok z omeškania alebo zaplatenie zmluvnej pokuty, keďže zákon neustanovil odklad splatnosti.
Taktiež v súvislosti s vymedzením splatného nájomného, za ktoré nemožno vypovedať
nájomnú zmluvu za omeškanie so zaplatením vzniká otázka, čo v prípade, ak je splatnosť nájomného
dojednaná, že sa uhrádza štvrťroka dopredu. Takéto zmluvné dojednania nie sú najmä v obchodných
vzťahoch ničím výnimočným. V modelovej situácii, keď za mesiace apríl, máj a jún došlo k úhrade už
v marci, keď ešte bola priaznivá situácia a po troch mesiacoch bez príjmov má podnikateľ uhradiť
v júni za nasledujúce tri mesiace, na ktoré sa už ochranná doba nevzťahuje. V tomto prípade mu
zákon neposkytuje ochranu a musel by uhradiť v júni nájomné za nasledujúci štvrťrok inak by sa
dostal do omeškania za obdobie, na ktoré sa nevzťahuje ochranná doba.
Pri nájomných zmluvách býva často zložená zábezpeka v prospech prenajímateľa, ktorú môžu
prenajímateľ použiť z dohodnutých dôvod. S tým sa v súvislosti s prijatým opatrením vynára ďalší
potenciálny problém pre nájomcu, a to, ak prenajímateľ použije na úhradu dlžného nájomného
zloženú peňažnú zábezpeku a bude sa potom dožadovať jej doplnenia od nájomcu. V takýchto
prípadoch má prenajímateľ zväčša dojednané právo zmluvu vypovedať z dôvodu nedoplatenia
zábezpeky. Ak nájomca, ktorý v dôsledku vzniknutej situácie nemá na zaplatenie bežného
nájomného, nebude mať ani na doplatenie zábezpeky, a nájomca mu nedá de iure výpoveď z dôvodu
Pozri Dopady § 3b zákona č. 62/2020 Z. z. na platenie nájomného v súvislosti s COVID-19.
Dostupné na: <https://www.relevans.sk/dopady-%c2%a7-3b-zakona-c-62-2020-z-z-na-platenienajomneho-v-suvislosti-s-covid-19/> [cit. 05.07.2020].
5

773

nezaplatenia splatného nájomného, ale z dôvodu nedoplatenia zábezpeky. Otázkou by
v prípadnom súdnom konaní o určenie neplatnosti výpovede bolo, či takéto konanie prenajímateľa
nie je obchádzaním zákona alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi alebo v obchodnoprávnych
vzťahoch v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Za konanie in fraudem legis sa
považuje konanie, ktoré nie je síce v rozpore s explicitnou právnou normou, ale svojimi účinkami
odporuje účelu právnej normy.6
Ďalšou otázkou môže byť či aj toto odloženie splatnosti nájomného je dostatočné opatrenie
pre nájomcov a po zmiernení epidemiologickej situácie dokážu uhradiť aj nájomné v neproduktívnom
období. Hlavne pre začínajúcich a malých podnikateľov, ktorí nemajú vytvorené dostatočné finančné
rezervy, samotný odklad nájomného nemusí stačiť. Preto sa prijali aj ďalšie opatrenia, ktorými sa
zaoberáme ďalej v článku na zmiernenie nepriaznivej finančnej situácie súvisiacej s pandémiou
koronavírusu.
Je jasné, že pre niektorých podnikateľov ani takáto pomoc nebude dostačujúca a ani
po 30. júni 2020 nebudú schopní uhrádzať nájomné. V takom prípade je možné skončiť nájomný
vzťah nájomcom, ak sú na to splnené dôvody. Ako sme už predtým spomínali podľa zákona o nájme
a podnájme nebytových priestorov, ak je nájom dojednaný na dobu neurčitú môže ho vypovedať
ktorákoľvek zmluvná strana. Pri podnikateľskej činnosti však často býva dojednaný práve na dobu
určitú. Bližšie si teda rozoberieme, či pandémia vyvolala dôvod na to, aby nájomca mohol skončiť
nájom ešte pred uplynutím dojednaného času. Ustanovenie § 9 ods. 3 zákona o nájme a podnájme
nebytových priestorov stanovuje tri dôvody pri naplnení ktorých, môže dôjsť k vypovedaniu nájomnej
zmluvy nájomcom.
Prvý dôvod je, ak nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový
priestor najal. Zatvorenie prevádzok však nemalo za následok stratenie spôsobilosti prevádzkovať
svoju podnikateľskú činnosť, ale dočasne obmedzilo jeho možnosť prevádzkovať činnosť v daných
priestoroch. Podnikatelia mohli vo svojej činnosti pokračovať napríklad v online priestore.
Druhým dôvodom je, ak nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý
na dohovorené užívanie. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tento dôvod je naplnený pri zatvorení
prevádzky, ale zastávame názor, že to tak nie je. Priestor stále spĺňa kritéria na to, aby sa mohol
užívať na dohovorený účel, t. j. spĺňa technické, požiarne, hygienické normy a podobne, ale výkon
činnosti je prechodne legislatívne obmedzený, a to u všetkých priestorov.7
Posledný zákonný dôvod je, ak prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce
z ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov. Tento dôvod takisto nie
je pandémiou naplnený. Summa summarum žiadny zo zákonných dôvodov uvedených v § 9 zákona
o nájme a podnájme nebytových priestorov nie je v dôsledku pandémie bez iného naplnený
a nájomca preto nemôže podať z týchto dôvodov výpoveď.
Výhodnosť opatrenia zákazu výpovede nájmu vidíme najmä v tom, že sa vzťahuje tak
na podnikateľské ako aj nepodnikateľské subjekty. Zároveň sa za nájom považujú aj úhrady
za plnenia obvykle spojené s nájmom a nie len nájom samotný.
V závere tejto časti sa zamýšľame či bolo potrebné takýto zákon prijímať. Pokiaľ prevádzka
musí byť zatvorená, malo by pre prenajímateľa zmysel, ak ukončí s nájomcom zmluvu? Zrejme nie,
totižto povinnosť nájomcu platiť nájomné nezaniká ale jej neplnenie nemôže založiť dôvod výpovede
nájmu. Výpoveďou by sa tak prenajímateľ len pripravil o budúce peniaze na ktoré má nárok a mohol
by si ich vymáhať. Kto by prevzal priestory prevádzky, ktorá musí byť zatvorená, zrejme by tiež
fungoval v obmedzenom režime alebo by musel priestory prerobiť na výkon činnosti, ktorá nebola
obmedzená. Nájsť takéhoto nájomcu v čase vrcholu pandémie8 bude vo väčšine prípadov zložitým
procesom. Vraciame sa teda k otázke či bolo potrebné takéto opatrenie prijať? Z nášho pohľadu
GYÁRFÁŠ, Juraj. § 39 [Neplatnosť právneho úkonu pre rozpor so zákonom alebo jeho
obchádzanie alebo pre rozpor s dobrými mravmi]. In: ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J.,
FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník I. a II. zväzok. Komentár.
2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 275.
7 Rovnaký názor zastáva Martina Rievajová Odložte si nájom za nepoužívanú prevádzku o tri
mesiace.
Dostupné
na:
<https://www.pravnenoviny.sk/najom-za-prevadzku-ktoru-kvoliobmedzeniam-nemozete-vyuzivat-odlozte-si-jeho-splacanie-o-tri-mesiace> [cit. 05.07.2020].
8 Za vrchol pandémie pre účely článku považujeme obdobie v čase účinnosti najreštriktívnejších
opatrení.
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určite. Má zabrániť najmä špekuláciám zo strany prenajímateľa, ktorý s nájomcom uzavrel zmluvu
na dlhšie časové obdobie a napriek tomu, že si doteraz nájomca svoje povinnosti dôsledne plnil, by
ho rád chcel vymeniť za iného potencionálneho nájomcu, ktorý mu aktuálne ponúka výhodnejšie
podmienky. Ďalej to má ochranný vplyv na nájomcu aj z toho hľadiska, že ho prenajímateľ nemôže
„vydierať“ tým, že mu dá výpoveď, ak napríklad nepristúpi na zmenu v obsahu záväzku. Toto
opatrenie má teda najmä ochrannú funkciu vo vzťahu k nájomcom, ktorí sú aktuálne v pozícii slabšej
strany, a snaží sa napriek zložitej situácii čo najviac zachovať status quo.
DOTÁCIA NA ÚHRADU NÁJOMNÉHO:
Ďalšou možnosťou na zmiernenie dopadu pandémie koronavírusu, je možnosť žiadať
od štátu poskytnutie nenávratného finančného príspevku na úhradu nájmu. Prijatím zákona
č. 155/2020 bol doplnený zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ako „zákon č. 71/2013“), ktorým vznikol zákonný rámec
na podporu podnikateľov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť alebo poskytujúcich služby
zákazníkom na základe nájomnej zmluvy. Dotáciu možno žiadať aj pri podnájomnom vzťahu.9
Podmienky, ktoré musia splniť žiadatelia zákon vymedzuje nasledovne:
- nájom musel vzniknúť najneskôr k 01.02.2020,
- predmet nájmu je určený na iný účel ako na bývanie a nájomca v ňom predáva tovar,
poskytuje služby konečným spotrebiteľom alebo ide o trhové miesto,
- zároveň užívanie predmetu nájmu bolo na základe opatrení prijatých pre pandémiu
koronavírusu:
o znemožnené uzavretím predmetu nájmu (napr. prevádzky v obchodných centrách),
o znemožnené prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach
(napr. školské jedálne), alebo
o podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu
(napr. reštaurácie).
Štát poskytuje dotáciu v rovnakej výške o akú časť prenajímateľ zľaví z nájmu nájomcovi. Ak
napríklad poskytne prenajímateľ nájomcovi zľavu vo výške 30 %, štát poskytne dotáciu vo výške
30 % nájomného a nájomca bude povinný uhradiť zostávajúcich 40 % nájomného. Prichádza teda
do úvahy aj možnosť úhrady nájomného len zo štátneho rozpočtu, ak prenajímateľ poskytne
nájomcovi zľavu vo výške 50 %. Štát v § 13c ods. 6 zákona č. 71/2013 ustanovil automaticky zľavu
z nájomného vo výške 50 %, ak je prenajímateľom správca majetku štátu. Nevzťahuje sa to však
na územné samosprávy, ktoré konajú v rámci svojej pôsobnosti. Ďalej je potrebné mať na zreteli, že
dotáciu možno poskytnúť len za obdobie skutočne sťaženého užívania nehnuteľnosti, kdežto
ustanovenie § 3b zákona č. 62/2020 vymedzilo presný, nemenný časový úsek od 1. apríla 2020
do 30. júna 2020. Ďalší rozdiel s ustanovením § 3b zákona č. 62/2020 a dotáciou na úhradu
nájomného je, že dotácia sa poskytuje len na nájomné a nie aj na úhradu plnení obvykle spojených
s nájmom (napr. energie). Ak nemožno tieto obvyklé plnenia oddeliť od výšky nájomného zákon
zavádza fikcie, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % z nájomného. Taktiež
sa do nájomného pre účely dotácie nezarátava ani obratová zložka, ak sa nájomne určuje podľa
obratu.10
Na základe vyššie uvedených podmienok možno konštatovať, že žiadateľom o dotáciu
na úhradu nájomného môže byť len podnikateľ a nevzťahuje sa na nepodnikateľov, s výnimkou
právnických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi ale prevádzkuje prevádzku (napr. občianske združenie
prevádzkujúce kaviareň alebo chránenú dielňu). Nepodnikateľom môže byť prenajímateľ.11 O dotáciu
žiada prenajímateľ v mene nájomcu a na svoj účet, t. j. peniaze prídu priamo prenajímateľovi. To slúži
na zamedzenie podvodov nájomcov, ak by získali peniaze a tie by prenajímateľovi neuhradili.
Ustanovenie § 13c ods. 10 zákona č. 71/2013 stanovuje, že o dotáciu na nájomné sa žiada
elektronicky prostredníctvom formulára, pričom formulár musí byť podpísaný nájomcom aj
prenajímateľom kvalifikovaným elektronickým podpisom. Takáto žiadosť zakladá fikciu dohody medzi
prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na
nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa. Toto ustanovenie v praxi spôsobuje viacero
2.4

§ 13c ods. 19 zákona č. 71/2013.
§ 13c ods. 7 zákona č. 71/2013.
11 § 13c ods. 4 zákona č. 71/2013.
9
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komplikácií. Vláda po prvom týždni ostala prekvapená z oveľa nižšieho záujmu aký očakávala. Práve
vyžadovanie kvalifikovaných elektronických podpisov a podávanie žiadosti výlučne elektronicky síce
výrazne zrýchľuje rozhodovanie o žiadostiach a ich spracovanie ale na druhej strane ešte pomerne
málo subjektov využíva alebo vôbec má vyhotovený kvalifikovaný elektronický podpis, a to najmä
pokiaľ ide o prenajímateľov, ktorí nie sú podnikateľmi. Navyše ako vyplýva aj z dokumentov12
zverejnených Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, nie je možné na podpísanie žiadosti
o dotáciu splnomocniť inú osobu, čo značne spomaľuje vyhotovenie žiadosti. Preto môže byť pre nich
obstaranie dotácie zložitejšie a vyžiada si viacej času. Zatiaľ znížený záujem zo strany podnikateľov
môže spôsobovať aj to, že napriek skoršiemu avizovaniu prijatiu predmetného zákona neboli až
do poslednej chvíle jasné podmienky za akých bude možné o dotáciu žiadať, a tak ešte medzi
prenajímateľom a nájomcom neprebiehali dohody o zľave z nájomného.
Keďže, ako sme spomenuli, sa vyžadujú podpisy nájomcu aj prenajímateľa, tak na žiadosti
o dotáciu musí byť obojstranná zhoda. Na prvý pohľad takáto požiadavka nespôsobuje žiaden
problém ale pri hlbšej analýze minimálne na jeden natrafíme. V odseku 18 predmetného ustanovenia
zákonodarca zaviedol pravidlo, že ak sa prenajímateľ nedohodne s nájomcom na poskytnutí zľavy,
tak nájomca je priamo zo zákona oprávnený uhradiť nájomné za dobu sťaženého užívania (t. j. dobu
na ktorú možno žiadať dotáciu) v 48 rovnakých mesačných splátkach a zároveň počas plnenia splátok
nie je prenajímateľ ani jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak takéto právo
nebolo dohodnuté pred 1. februárom 2020. Ak sa prenajímateľ s nájomcom dohodnú na poskytnutí
50 % zľavy, tak je celé nájomné uhradené z prostriedkov rozpočtu, a ak bolo dojednané právo
na jednostranné zvýšenie nájomného po 31. januári 2020 možno toto nájomné zvýšiť. V spojení s tým,
že musí nájomca a prenajímateľ spoločne podpísať žiadosť a prejaviť teda obojstranný súhlas, sa
vynára viacero otázok.
Čo v prípade, ak vôbec nedôjde k rokovaniam medzi prenajímateľom a nájomcom, môžeme
túto situáciu vyhodnotiť, ako neposkytnutie nájomcovi zľavy, a teda podľa nášho názoru si nájomca
ex lege môže úhradu nájomného rozdeliť na 48 rovnakých mesačných splátok? Vychádzajúc z dikcie
zákona zastávame názor, že nájomca tak môže učiniť lebo prenajímateľ mu zľavu neposkytol a teda
nedošlo k dohode o poskytnutí zľavy. Ak by prenajímateľ chcel svoje dlžné vymôcť súdnou cestou,
máme za to, že ex lege dôjde k rozdeleniu dlžného nájomného na 48 rovnakých častí a za každý
mesiac so zaplatením nájomného sa nájomca dostane do omeškania len v 1/48. Zákon neuvádza, že
by sa pri omeškaní s plnením splátky stal zročný celý dlh.
Čo v prípade, ak prenajímateľ ponúkol nájomcovi zľavu z nájomného ale ten ju neakceptoval?
Vychádzajúc z § 13c ods. 18 zákona č. 71/2013, ktorý uvádza: „Ak sa prenajímateľ a nájomca
nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného [...]“, máme za to, že keďže aj napriek snahe nedošlo
k dohode, boli splnené podmienky, aby mohol uhrádzať nájomca neuhradené nájomné za obdobie
sťaženého užívania v 48 mesačných splátkach a prenajímateľ nebude mať právo jednostranne zvýšiť
nájomné nájomcovi. Takto by nájomca mohol postupovať v prípade, ak po 31. januári 2020 bolo
dojednané oprávnenie prenajímateľa na zvýšenie nájomného, a nájomca chce po dobu 48 mesiacov,
t. j. až po dobu 4 rokov vyhnúť sa možnosti, aby prenajímateľ toto ustanovenie aplikoval a radšej
obetuje zľavu z nájomného. Prenajímateľ v tomto prípade bude márne ponúkať nájomcovi aj zľavu
50 %, a teda nájomca by už nič nedoplácal, samozrejme s výnimkou platieb úhrad obvykle spojených
s nájmom nehnuteľnosti, ak nájomca nebude chcieť akceptovať dohodu z dôvodu využitia výhod,
ktoré mu zákonná úprava ponúka. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu, tak nájomné sa
ex lege znižuje na polovicu a nájomca v tomto prípade nemá možnosť voľby.
Čo ak nedošlo k dohode medzi prenajímateľom a nájomcom a nájomca už uhradil prvú splátku
v plnej výške z nájomného, môžu zmluvné strany následne podať žiadosť o dotáciu? Podľa nášho
názoru možno, keďže rokovania medzi prenajímateľom a nájomcom môžu prebiehať dlhšie a niektoré
splátky sa medzitým môžu stať zročnými, tak pre vyhnutie sa napríklad plateniu úrokom z omeškania,
strana uhradí zročnú splátku. Následne, ak by došlo k poskytnutiu dotácie, tak sa zaplatená časť
započíta na ostávajúcu časť. Ak by došlo k poskytnutiu zľavy 50 % a teda od štátu by prenajímateľ
dostal zaplatenú zvyšnú časť, nájomca by sa mohol dožadovať vrátenia splátky z dôvodu
bezdôvodného obohatenia.
Podľa nášho názoru nie je správna systematika ustanovenia § 13c ods. 18 zákona č. 71/2013.
Keďže zákon upravuje rámec týkajúci sa dotácie ale predmetné ustanovenie má aplikabilitu aj
12

Dostupné na: <https://najmy.mhsr.sk/faq.html> [cit. 05.07.2020].
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v prípade, ak o dotáciu nebolo vôbec žiadané. Z toho dôvodu zastávame názor, že by bolo vhodnejšie
toto ustanovenie doplniť do zákona č. 62/2020.
Výhodou tohto opatrenia je, že myslí aj na prípady, na ktoré sme upozorňovali pri ustanovení
§ 3b zákona č. 62/2020, a to, že ak už došlo k úhrade nájomného za obdobie sťaženého užívania,
možno dotáciu žiadať na ekvivalentné obdobie v budúcnosti. Keďže k prijatiu toho zákona dochádza
po určitej dobre od prijatia obmedzujúcich opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu, zákon
reaguje aj na situáciu, ak po 12. marci 2020 došlo k zmene nájomnej zmluvy a na takúto zmenu sa
pre účely dotácie neprihliada, t. j., ak napríklad prenajímateľ znížil z dobrej vôle nájomne nájomcovi
v dôsledku pandémie, tak môžu pre účely dotácie žiadať o úhradu z pôvodnej výšky.
Prijatá úprava zákonom č. 155/2020 nevylučuje aplikáciu § 3b zákona č. 62/2020, a tak ak by
sa aj nájomca dostal do omeškania so splátkami, alebo aj s nájomným splatným od 1. apríla 2020
do 30. júna 2020, tak prenajímateľ mu nemôže dať výpoveď nájomnej zmluvy z dôvodu neplatenia
nájomného. Zákonodarca dovolil o dotáciu na nájomné žiadať aj osoby, ktoré majú nedoplatky
na sociálnom alebo zdravotnom poistení, nezaplatili pokutu, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu alebo
je voči nim vedené exekučné konanie.13
DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV SÚDOM
Zákonom č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ako „zákon č. 92/2020“) sa doplnil
zákon č. 62/2020 a zaviedla sa dočasná ochrana podnikateľov.
Hlavným cieľom dočasnej ochrany podnikateľov je vytvorenie časovo obmedzeného rámca
s nástrojmi, ktoré majú čo najefektívnejšie zabrániť negatívnym následkom, ktoré podnikateľom
vznikli v súvislosti so situáciou pandémie koronavírusu. V zmysle zákona č. 62/2020 o poskytnutie
dočasnej ochrany môže žiadať podnikateľ, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
a)
podnikateľ má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky,
b)
oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020,
c) nejde o podnikateľa, ktorý je z dočasnej ochrany vylúčený,14
d)
k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
e)
ku dňu podania žiadosti nie sú dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu
nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
f) k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku
z jeho podnikateľskej činnosti (o dotáciu na nájomné môže žiadať),
g)
vo vzťahu k jeho podniku veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej
k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,
h)
v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje alebo následky
takýchto úkonov odstránil,
i) v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia
pandémie koronavírusu neurobil iné opatrenia ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho
následky odstránil,
j) vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v platnom znení, t. j. uložil načas riadnu alebo mimoriadnu účtovnú
závierku do zbierky listín.
2.5

Z procesnoprávneho hľadiska sa ustanovením § 10 zákona č. 62/2020 zaviedla
na rozhodovanie o žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany osobitná kauzálna príslušnosť súdov pre:
- Okresný súd Banská Bystrica (pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského
súdu v Nitre),
§ 13c ods. 11 zákona č. 71/2013.
Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 62/2020 sa dočasná ochrana podľa tohto zákona nepoužije na banku,
inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú poisťovňu, správcovskú spoločnosť,
obchodníka s cennými papiermi, burzu cenných papierov, centrálneho depozitára cenných papierov,
subjekt kolektívneho investovania. Prevádzkovateľa platobného systému, dôchodkovú správcovskú
spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, platobnú inštitúciu a veriteľa s povolením na
poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu.
13
14
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- Okresný súd Prešov (pre obvod Krajského súdu v Prešove a Krajského súdu v Košiciach),
- Okresný súd Žilina (pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu
v Trenčíne),
- Okresný súd Trnava (pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu
v Bratislave),
Príslušnosť sa určuje podľa sídla alebo miesta podnikania podnikateľa. Aký bude mať
následok, ak túto žiadosť podnikateľ podá na miestne nepríslušnom súde? Ustanovenie § 10 ods. 3
zákona č. 62/2020 stanovuje, že na žiadosť sa nebude prihliadať.
Podanie žiadosti by nemalo podnikateľom spôsobovať, žiadne väčšie problémy okrem určenia
správnej príslušnosti súdu, kvôli tomu, že žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára zverejneného
na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Žiadosť je skutočne stručná, prehľadná
a nie je sa tam veľmi kde pomýliť, takže by nemal byť problém pre podnikateľov takúto žiadosť
kvalifikovane podať. Právnické osoby môžu podať žiadosť výlučne elektronicky a fyzické osoby aj
poštou alebo osobne na súde. Pri podaní žiadosti osobne alebo poštou zákon nevyžaduje úradné
osvedčenie podpisu žiadateľa, ale je potrebné k nej pripojiť kópiu platného občianskeho preukazu
alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu. Nesplnenie tejto povinnosti
má za následok, že na žiadosť sa nebude prihliadať. Tak isto sa na žiadosť nebude prihliadať ani
v prípade, ak žiadosť podáva zástupca žiadateľa a splnomocnenie nie je autorizované žiadateľom
(pri elektronickom podaní) alebo podpis žiadateľa nie je úradne osvedčený. Ak sa na žiadosť
neprihliada alebo nespĺňa zákonom predpísané náležitosti, vydá vyšší súdny úradník bezodkladne
potvrdenie o odmietnutí žiadosti.
Zákon žiadateľovi priznáva ako prostriedok procesnej obrany námietku, o ktorej má
bezodkladne rozhodnúť sudca. Námietka musí byť takisto podaná prostredníctvom špeciálneho
formulára zverejnenom na webe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Námietku je
potrebné podať v lehote 15 dní od doručenia potvrdenia o odmietnutí žiadosti. Zákon č. 62/2020
v ustanovení § 16 ods. 3 explicitne vylučuje možnosť odpustiť zmeškanie lehoty na podanie námietky.
O námietke môže súd rozhodnúť tak, že buď vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany, ak bola
námietka dôvodná alebo ak má zato, že námietka nie je dôvodná, prípadne žiadateľ vezme námietku
späť, súd v takom prípade poučí žiadateľa o možnosti podať žiadosť opätovne. Z toho možno
konštatovať, že negatívne rozhodnutie o žiadosti nezakladá prekážku rei iudicatae.
Súd má v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 62/2020 Z. z. o poskytnutí dočasnej ochrany rozhodnúť
bezodkladne. V tomto prípade sa vydáva potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany, ktoré vydáva
vyšší súdny úradník a zverejňuje sa v Obchodnom vestníku. Na základe analýzy údajov zverejnených
v Obchodnom vestníku je možné konštatovať, že od podania žiadosti do jej zverejnenie v obchodnom
vestníku uplynie 3 až 7 dní, čo je podľa nášho názoru dostatočne rýchle rozhodovanie súdu. Dočasná
ochrana sa považuje za poskytnutú nasledujúci deň po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Analýzou údajov z Obchodného vestníka sme zistili, že k 06.07.2020, t. j. za necelé dva
mesiace účinnosti, bola dočasná ochrana poskytnutá stodeväťdesiatim šiestim subjektom. 15 Z toho
20 subjektov už požiadalo o jej zrušenie a dvom subjektom bola zrušená z dôvodu, že neboli splnené
podmienky na jej udelenie. Čo však v prípade, ak sa žiadateľ rozhodne, že už nemá záujem byť
pod dočasnou ochranou? V zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 zákona č. 62/2020, ak je podnikateľ už
pod dočasnou ochranou, môže požiadať o jej zrušenie. Ak dôjde k zrušeniu dočasnej ochrany
podnikateľa či už na jeho žiadosť alebo na základe rozhodnutia súdu o jej zrušení z dôvodu, že na jej
poskytnutie neboli splnené podmienky, tak tento podnikateľ už nebude môcť znova požiadať
o poskytnutie dočasnej ochrany. Ako sa ukázalo v praxi a čo potvrdzuje aj vyššie uvedené
analyzovanie údajov z Obchodného vestníka, napriek tomu, že dočasná ochrana ex lege uplynie až
najskôr 1. októbra po necelých dvoch mesiacoch už viac ako 10 % percent požiadalo dobrovoľne o jej
zrušenie. Za dôvodmi zrušenia však nemôžeme hľadať zlepšujúcu sa finančnú situáciu, a teda
nepotrebnosť trvania ochrany, ale zhoršenie obchodných vzťahov s obchodnými partnermi, ktorí
nechcú vstupovať do záväzkových vzťahoch s podnikateľmi pod dočasnou ochranou súdu.
Ako vyplýva z účelu zákona a aj z podmienok pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom,
dočasná ochrana smeruje ako pomoc pre tých podnikateľov, ktorí pred koronakrízou neboli v zlej
Dostupné na: <https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/Formulare
Zverejnene.aspx> [cit. 06.07.2020].
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finančnej situácii a svoje záväzky si poctivo plnili, ale pandémia koronavírusu sa ich výrazne dotkla
a štát sa im aj prostredníctvom tohto opatrenia snaží pomôcť prekonať obdobie, keď pocítili výpadok
príjmov. Účinky poskytnutia dočasnej ochrany podnikateľovi sú vymedzené v ustanovení § 17 zákona
č. 62/2020. Generálne môžeme povedať, že dočasná ochrana chráni podnikateľa pred vyhlásením
konkurzu na jeho majetok alebo pred nutnosťou podania takého návrhu, ak nastali podmienky
po 12. marci 2020. Takisto ho chránia pred exekučným konaním alebo výkonom záložného práva.
Dokonca na základe § 17 odseku 9 predmetného ustanovenia môže podnikateľ zvýhodňovať
veriteľov, a to, ak ide o pohľadávky, ktoré bezprostredne súvisia so zachovaním prevádzky podniku.
Zákonom č. 155/2020 boli doplnené do zákona č. 62/2020 ustanovenia o dočasnej ochrane
podnikateľa o právo chráneného podnikateľa16, aby žiadal o primerané zadosťučinenie, ak nie je voči
nemu dobrovoľne splnené vykonateľné rozhodnutie, ktoré ukladá inému podnikateľovi, inú ako
peňažnú povinnosť, tak môže súd rozhodnúť o primeranom zadosťučinení v peniazoch, a to až
do výšky 10 % z čistého obratu chráneného podnikateľa za predchádzajúce účtovné obdobie! Ak je
povinným PO, tak možno požadovať zaplatenie spoločne a nerozdielne od PO aj členov štatutárneho
orgánu PO. Zároveň je takéto rozhodnutie rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a OBZ (prestáva byť
štatutárom alebo prokuristom). Predmetné ustanovenie bolo prijaté aj na základe recentne
medializovaného sporu17 medzi Chemes Humenné, a. s. a Nexis Fibers a. s., keď Chemes nechcel
obnoviť dodávku energií ani napriek tomu, že bol na to zaviazaný vykonateľným neodkladným
opatrením a hrozilo prepustenie až 400 zamestnancov. Toto ustanovenie má odstrašiť zmluvných
partnerov chráneného podnikateľa od neplnenie vykonateľných rozhodnutí, čo môže prehĺbiť zlú
finančnú situáciu chráneného podnikateľa.
S dočasnou ochranou podnikateľa je nevyhnutne spojená aj otázka zániku takejto dočasnej
ochrany. K zániku dočasnej ochrany môže dôjsť na základe rozličných právnych skutočností. Jednou
zo skutočností je uplynutie času. Prvého októbra 2020 zaniká dočasná ochrana, ak ju pred jej zánikom
vláda Slovenskej republiky nepredĺži nariadením vlády Slovenskej republiky. Vláda môže dočasnú
ochranu predĺžiť nariadením maximálne do 31. decembra 2020. O ukončenie dočasnej ochrany môže
požiadať aj chránený podnikateľ. V takom prípade, už nemôže znova podať žiadosť o poskytnutie
dočasnej ochrany. Posledným zo spôsobov zániku dočasnej ochrany je rozhodnutie súdu. Súd
o zrušení dočasnej ochrany rozhoduje ex offo, a to buď na základe vlastného podnetu alebo
na základe kvalifikovaného podnetu. Právo na kvalifikovaný podnet zákon priznáva každému.
V takom prípade začne súd konanie o zrušení dočasnej ochrany a uznesenie o začatí konania doručí
chránenému podnikateľovi a oznamovateľovi podnetu. Na vyjadrenie k podnetu má chránený
podnikateľ 5 pracovných dní. Pričom v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 62/2020 piaty deň už musí byť
vyjadrenie doručené súdu. Z hľadiska obdobného zákonného vyjadrenia lehoty v porovnaní s lehotou
uvedenou v ustanovení § 125 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, máme za to,
že pôjde o hmotnoprávnu lehotu18, a preto už v piaty pracovný deň musí byť vyjadrenie doručené
na súde a nestačí, aby bolo len podané na pošte. Lehota na vyjadrenie sa k podnetu je teda pre
chráneného podnikateľa skutočne krátka. Chránený podnikateľ má zhruba 3 dni na to, aby
zareagoval. Z tohto ohľadu považujeme za skutočne prínosné, že už v samotnej žiadosti
o poskytnutie dočasnej ochrany je uvedené upozornenie19, ktoré podnikateľa upozorňuje, že tieto

Myslí sa tým podnikateľ pod dočasnou ochranou súdu.
Pozri napríklad HABO, Tibor Divoký východ: Spor v humenskom priemyselnom parku pripomína
90. roky. Dostupné na: <https://www.aktuality.sk/clanok/792419/divoky-vychod-spor-v-humenskompriemyselnom-parku-pripomina-90-roky/>[cit. 05.07.2020].
18 Záhradníková, R., § 125 In: Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J.,
Tomašovič, M., a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 449.
19Toto upozornenie znie: „Poskytnutie dočasnej ochrany môže byť zrušené rozhodnutím súdu, ak na
dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod
dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany. Ak súd začne konanie o
zrušení dočasnej ochrany, vyzve podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby najneskôr do piatich
pracovných dní doručil súdu písomné vyjadrenie k osvedčeniu predpokladov pre poskytnutie dočasnej
ochrany alebo pre jej trvanie alebo písomné vyjadrenie k osvedčeniu dodržiavania povinností podľa
zákona č. 92/2020 Z. z. a predložil zoznam svojho majetku k 12. marcu 2020, zoznam svojich
záväzkov k 12. marcu 2020 a zoznam svojich spriaznených osôb k 12. marcu 2020. Pre prípad začatia
16
17
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doklady si má zaobstarať ešte pred podaním samotnej žiadosti a potom môže aj za tú pomerne krátku
dobu včas zareagovať.
KORONAVÍRUS COVID-19 AKO VIS MAIOR
Vis maior alebo vyššia moc nemá v našom právnom poriadku legálnu definíciu. Z obsahového
hľadiska bude najbližšie k inštitútu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „OBZ“). Ide teda o prekážku, ktorá nastala
nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti a nemožno rozumne
predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala,
a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Posledný atribút z definície,
t. j. predvídanie v čase vzniku záväzku zrejme nebude naplnený pri zmluvách uzatváraných
po 12. marci 2020, keďže po tomto čase koronavírus a v súvislosti s ním možné prijatie obmedzení
je predvídateľné. Preto sa teraz do zmlúv zavádzajú rôzne tzv. korona klauzule, ktoré reagujú na novo
vzniknutú situáciu. Samotný koronavírus nemôže byť prekážkou, ktorá by vylučovala zodpovednosť,
lebo sám o sebe nemá na právne vzťahy vplyv. Prekážkou môžu už však byť opatrenia prijaté
s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu koronavírusu, ktoré majú priamy dopad na právne subjekty. Treba
mať ale na zreteli, že pandémia nespôsobila prekážku v platení nájmu lebo platiť sa môže aj naďalej.
Mohla však spôsobiť prekážku v splnení inej povinnosti, ktorú mal nájomca. Napríklad modelová
situácia, keď nájomca nemohol kvôli opatreniam v rámci pandémie splniť svoju povinnosť môže byť,
ak prenajímateľ je zároveň aj významný maliar a svoje priestory prenajal nájomcovi, ktorý v nich má
prevádzkovať kaviareň a zároveň v nej budú vystavené obrazy prenajímateľa, ktoré si verejnosť môže
kúpiť. Pre tento účel sa prenajímateľ s nájomcom dohodol, že nájomca musí mať otvorené denne
v čase od 10:00 hod. do 20:00 hodiny. Nájomca však kvôli opatreniam nemohol mať otvorené, a ak
by tým vznikla prenajímateľovi škoda mohol by sa podľa nášho názoru uplatniť inštitút okolnosti
vylučujúcej zodpovednosť za škodu v zmysle § 374 OBZ. Čo v prípade, ak pre tento prípad bola medzi
prenajímateľom a nájomcom dojednaná zmluvná pokuta? Ustanovenie § 300 OBZ výslovne upravuje,
že okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 OBZ nemajú žiadny vplyv na povinnosť zaplatiť
zmluvnú pokutu. V tomto prípade sa naskytujú dve možnosti riešenia, buď využiť moderačné právo
súdu upravené v § 301 OBZ, alebo aplikovať § 265 a tvrdiť, že takýto výkon práva nepožíva právnu
ochranu z dôvodu rozporu so zásadami poctivého obchodného styku. Rozporom so zásadami
poctivého obchodného styku bude zneužitie práva. Ako uvádza komentár k obchodnému zákonníku20
o zneužitie práva ide, ak sa právo vykoná s úmyslom škodiť. Ak niekto oprávnene vykoná právo, ktoré
mu patrí, ale s úmyslom spôsobiť inému škodu, ktorá nie je úmerná s výhodou dosiahnutou pre
oprávnenú stranu, pôjde o zneužitie práva.21
Má nájomca nárok aspoň na zľavu z nájomného v zmysle § 8 zákona o nájme a podnájme
nebytových priestorov? Ustanovenie § 8 predmetného zákona uvádza dve podmienky,
za kumulatívneho splnenia ktorých má nájomca nárok na zľavu. Prvou je, že nebytový priestor môže
užívať len obmedzene. Táto je podľa nášho názoru splnená, keďže v ňom nemôže prevádzkovať len
špecifickú činnosť ale naďalej v nej môže skladovať predmety alebo niečo vyrábať. Druhou
podmienkou je, že nájomca môže daný priestor užívať obmedzene z dôvodu, že prenajímateľ si neplní
svoje povinnosti zo zmluvy alebo ustanovené predmetným zákonom. Uzatvorenie prevádzok bolo
priamou príčinou opatrenia a nie neplnením si zmluvnej alebo zákonnej povinnosti prenajímateľa.
Preto zastávame názor, že bez ďalšieho nie sú splnené podmienky na to, aby nájomca mal nárok
na zľavu z nájomného.
2.6

ZÁVER
Pandémia koronavírusu COVID-19 sa dotkla každého. Negatívne zasiahla práve do sféry
nájmu nehnuteľností a priniesla pre mnoho podnikateľov aj nepodnikateľov pocit neistoty. Štát prijal
mnohé reštriktívne opatrenia, ktoré mali negatívny dopad na ekonomickú situáciu s cieľom zabrániť
3

konania o zrušení dočasnej ochrany je efektívne mať zoznamy podľa predchádzajúcej vety
pripravené.“
20 PATAKYOVÁ, M., a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2017, s.
1088.
21 Tamtiež.
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rozšíreniu pandémie na území Slovenskej republiky a ochrániť v čo najväčšej miere zdravie občanov.
Preto štát musel prijať aj viaceré opatrenia, ktoré majú za cieľ negatívnu situáciu čo najviac zmierniť.
Keďže situácia bola nepredvídaná, štát sa snažil reagovať rýchlo a opatrenia prijímal v krátkom čase,
čo so sebou prinieslo viacero nejasností, na ktoré sme poukázali v článku. Záverom zhrnieme
nedostatky, ktoré považujeme za najvážnejšie, a to pri dotácii na nájom nehnuteľnosti skutočnosť, že
sa môže podávať výlučne len v elektronickej forme a musí byť podpísaná výlučne nájomcom
a prenajímateľom bez možnosti splnomocnenia inej osoby. Pri zákaze výpovede z nájmu
za neuhradenie nájomného v rozhodnom období neupravenie situácie, ak možno vypovedať nájom
z dôvodu nedoplatenia depozitu, ktorý môže byť použitý na splatné nájomné a nereflektovanie
na situácie, keď je nájom splatný za dlhšie obdobie vopred. Je otázkou či bude na tieto nedostatky
zákonodarca reagovať prijatím noviel alebo to nechá na umení nájomcov a prenajímateľov.
Vo februári 2020 bola nezamestnanosť na Slovensku vo výške 5,05 % a v máji 2020 stúpla
na 7,20 %, takže nárast od vypuknutia pandémie je o 2,15 %, z toho možno konštatovať, že ani prijaté
opatrenia nedokázali odvrátiť prepúšťanie zamestnancov a zatváranie prevádzok podnikateľmi.22
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DOPAD COVIDU-19 NA VÝKON VYBRANÝCH POVOLANÍ
Veronika Munková, Rastislav Munk
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Abstract: In the article, authors deal with the situation in the society after breakout of COVID-19
pandemic and the declaration of a state of emergency in the Slovak Republic. This pandemic has
affected several areas of our lives in our country and also abroad, including affection of the
performance of certain professions. The authors deal with the legal measures and their impact on the
performance of professions such as lawyer, notary and doctor.
Abstrakt: Autori sa vo svojom článku zaoberajú vzniknutou situáciou v spoločnosti po vypuknutí
pandémie COVID-19 a po vyhlásení núdzového stavu v Slovenskej republike. Táto pandémia sa
dotkla viacerých oblastí nášho života u nás aj v zahraničí, nevynímajúc tak výkon niektorých povolaní.
Autori rozoberajú prijaté právne opatrenia a ich vplyv na výkon povolaní ako je advokát, notár a lekár.
Key words: measures, lawyer, doctor, notary, the state of emergency, the COVID-19 pandemic,the
Public Health Authority of the Slovak Republic
Kľúčové slová: opatrenia, advokát, lekár, notár, núdzový stav, pandémia COVID-19, Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
ÚVOD
Je jednoduchšie pomáhať, keď je situácia normálna, ale naopak o to vzácnejšia je pomoc
druhým, keď je situácia zložitá. V posledných dňoch sa slovo pomoc skloňovalo vo viacerých
významoch. Nás bude zaujímať predovšetkým pomoc, ktorú mohli poskytovať lekári, advokáti a
notári.
Po vypuknutí pandémie COVID-19 možno konštatovať, že situácia v spoločnosti sa zo dňa na
deň menila. Dňa 11.3.2020 Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil pandémiu
ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID“). Táto pandémia sa dotkla viacerých oblastí nášho života u
nás aj v zahraničí, nevynímajúc tak výkon niektorých povolaní. My sa ďalej v našom článku
zameriame predovšetkým na výkon niektorých vybraných povolaní, konkrétne ide o profesie ako sú
advokát, notár, lekár. Výber profesií, ktorým sa bližšie venujeme je podmienený viacerými faktormi.
Rozhodujúcim faktorom je náš osobný záujem o tieto profesie a tiež sa nám zdajú vhodné na účely
vzájomného porovnávania a skúmania. Z nášho pohľadu postavenie, povinnosti a úlohy advokátov,
notárov a lekárov počas tejto pandémie, neboli rovnaké.
V príčinnej súvislosti so vznikom pandémie COVID bol dňom 16.3.2020 v Slovenskej republike
vyhlásený núdzový stav.1Vyhláseniu núdzového stavu predchádzalo vyhlásenie mimoriadnej
situácie2 a to dňom 12.3.2020. Vláda SR vyhlásila núdzový stav, keďže došlo alebo bezprostredne
hrozilo, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
COVID. Samotný núdzový stav je definovaný v čl. 5 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o
1

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020, k návrhu na vyhlásenie núdzového
stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej
povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk
niektorým pracovníkom.
2 Mimoriadna situácia bola vyhlásená v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva.
1
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bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Ako sa
uvádza v tomto zákone „Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo
bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so
vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku
živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav
možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Núdzový stav možno
vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.“
Vyhlásenie núdzového stavu sa dotklo, či už priamo alebo nepriamo aj výkonu niektorých
povolaní. Ako vyplýva z čl. 5 ods. 3 už spomínaného ústavného zákona „v čase núdzového stavu
možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné
práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.“ Z
nášho pohľadu skúmania nás zaujímalo najmä možnosť uloženia pracovnej povinnosti na
zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti.
OPATRENIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI
OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA
V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu bolo prijatých viacero osobitných zákonov,
vyhlášok, opatrení, vyhlásení, oznámení, ktoré upravovali mimoriadne opatrenia v jednotlivých
oblastiach verejnej správy ako sú justícia, doprava, sociálna oblasť, školstvo, zdravotníctvo a ďalšie.
Napokon aj my sa v ďalšej časti textu odvolávame na viaceré z nich.
Po vyhlásení núdzového stavu sa situácia v spoločnosti menila zo dňa na deň. Strach
zamestnávateľov a zamestnancov plynul najmä z obavy o svoje zdravie, nedostatku ochranných a
dezinfekčných prostriedkov, ekonomickej neistoty.
Najviac neistoty do života notárov a advokátov prinieslo z nášho pohľadu práve Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo
OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 (ďalej len „opatrenie 2595“). V prípade lekárov a zdravotníckych
pracovníkov tieto pochybnosti nevznikali v takej miere ako práve u právnických povolaní. Na základe
tohto opatrenia 2595 sa od konkrétneho dátumu a času t. j. 16.03.2020 od 6:00 hod. na obdobie 14
dní museli uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem
výnimiek. Tieto výnimky v zmysle opatrenia 2595 boli nasledovné:
1. „Predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na
osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
2. Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok
3. Predajne drogérie
4. Čerpacie stanice pohonných hmôt a palív
5. Predajne novín a tlačovín
6. Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
7. Prevádzky telekomunikačných operátorov
8. Prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením
9. Prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb
10. Prevádzky internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb“3
2

Po prijatí opatrenia 2595 začali vznikať medzi právnickými povolaniami pochybnosti ako majú
ďalej postupovať pri výkone svojej profesie. My sa ďalej venujeme selekciou len advokátom a
notárom. Títo začali mať pochybnosti o tom, či sa dané opatrenie 2595 vzťahuje aj na výkon ich
povolaní. V akom režime majú ďalej fungovať a aké patričné opatrenia a obmedzenia majú pri svojom
fungovaní prijať? Ich pochybnosti pramenili predovšetkým z výkladu pojmov maloobchodné
prevádzky a prevádzky poskytujúce služby. Je opodstatnené, že v takejto mimoriadnej situácii
vznikajú rôzne odôvodnené aj neodôvodnené pochybnosti. V tejto súvislosti si treba pripomenúť, že
pojmy maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby nie sú typickými právnymi pojmami.
Naopak ide skôr o ekonomickú terminológiu (kategóriu). Netvrdíme, že túto terminológiu nepoužíva

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo
OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020.
3
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súčasne platná a účinná legislatíva, napríklad živnostenský zákon4 alebo nariadenie vlády SR5 a atď.
Samotný fakt, že tieto pochybnosti vznikli potvrdzuje aj reakcia ministerky spravodlivosti SR. V snahe
predísť vzniku nejednotného výkladu opatrenia 2595 vo vzťahu k právnickým povolaniam vydala
Oznámenie (ďalej len „Oznámenie“)6. V tomto Oznámení je jednoznačne deklarované, že opatrenie
2595 sa nedotýka „činnosti advokátov, notárov, súdnych exekútorov a správcov, keďže v prvom
rade ich činnosť, resp. činnosť ich kancelárií a úradov, nie je maloobchodnou prevádzkou ani
prevádzkou poskytujúcou služby.“ V tomto Oznámení je uvedené aj zdôvodnené prečo sa
opatrenie 2595 nedotýka činnosti notárov a advokátov. Dôvodov je viacero a my sme si ich dovolili
rozobrať neskôr vo vzťahu k samotným povolaniam.
ADVOKÁTI
Vrátime sa teda k opatreniu 2595 a následne vydanému Oznámeniu ministerky spravodlivosti.
Tu je rozhodujúce kritérium, že advokáti nezriaďujú prevádzky a ani to nie je samotnou podmienkou
ich vzniku. Advokát poskytuje svoje služby okrem iného aj v advokátskej kancelárii, tá však netvorí
jednu zo zákonných požiadaviek na výkon advokácie.
Z nášho pohľadu však nemožno advokátov úplne vylúčiť ako subjekty poskytujúce služby,
máme tým na mysli napríklad poskytovanie právnych služieb. Tomuto nášmu tvrdeniu dáva za pravdu
aj neskoršie Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, číslo
OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020, ktorým bolo určené, že sa povinne uzatvárajú od 30.3.2020 od
6:00 hod. do odvolania všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby
okrem určených výnimiek. Medzi spomínané výnimky patrili aj advokáti a notári. 7 V tomto Opatrení
Úradu verejného zdravotníctva SR sa však právnické profesie subsumovali pod pojem prevádzky
poskytujúce služby, čo bolo predtým Oznámením ministerky spravodlivosti vylúčené. Chápeme, že v
danej situácii bolo zložité na takéto detaily dávať pozor. Aj takéto odlišnosti však potom mali na
svedomí to, že v praxi vznikali nejednotné a nekoordinované postupy advokátov a notárov. Miestami
možno konštatovať, že ich správanie pôsobilo až chaoticky. Podľa nášho názoru, pritom hlavnou
úlohou týchto opatrení bolo docieliť zjednotenie postupu advokátov a notárov.
Niektorí advokáti pochopili opatrenie 2595 tak, že dočasne uzavreli svoje advokátske
kancelárie. Dokonca aj Slovenská advokátska komora (SAK) na svojej stránke zverejnila odporúčanie
týkajúce sa núdzového stavu po prijatí opatrenia 2595 a znelo nasledovne: „S účinnosťou od 16.
marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky
prevádzky poskytujúce služby vrátane advokátskych kancelárií. Právne služby je preto možné
poskytovať bez fyzického kontaktu s klientom v priestoroch advokátskej kancelárie.“
K znovuotvoreniu niektorých advokátskych kancelárií, tak došlo až potom, čo ministerka
spravodlivosti vydala svoje Oznámenie. Treba však dodať, že aj medzi samotnými advokátmi sa našli
takí, ktorí od začiatku ponechali svoje kancelárie otvorené. Klienti ich mohli kontaktovať mailom,
telefonicky alebo prostredníctvom iných komunikačných kanálov, obmedzil sa iba osobný kontakt
medzi samotným klientom a advokátom.
V tejto súvislosti pokladáme za potrebné spomenúť, že bol prijatý zákon č. 62/2020 Z. z. o
niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon
č. 62/2020 Z. z.“). Predmetný zákon mal priamy vplyv aj na výkon povolania advokát. V prvom rade
išlo o samotné plynutie lehôt a v druhom rade o priebeh samotných pojednávaní na súde. Lehoty
prestali plynúť na zákonom stanovené obdobie. V zmysle § 1 zákona č. 62/2020 Z. z. „Lehoty
3

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z. zo dňa 19. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú hygienické
požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a
živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným
maloobchodným prevádzkarniam.
6Oznámenie ministerky spravodlivosti k výkladu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020.
7Konkrétne tu boli uvedení advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát,
mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci, a prekladatelia, geodeti, záhradníci, inštalatéri,
obkladači, strechári a iní poskytovateľia služieb poskytujúcich rôzne drobné stavebné či iné práce
vykonávané jednotlivcom v exteriéri.
4
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ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv
na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva,
a) v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 neplynú,
b) ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za
30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“
A teda nenastala situácia, že mohla márne uplynúť lehota. Počas pandémie COVID sa všetky
pojednávania na súde rušili s výnimkou konaní v nevyhnutnom rozsahu, t. j. najmä konanie o väzbe
a poručenské konanie. Zrušenie núdzového stavu znamená obnovenie činnosti súdov a následné
konanie pojednávaní.
Komunikácia SAKU vo vzťahu k advokátom prebiehala najmä prostredníctvom ich internetovej
stránky. Odporúčania zverejnené aj na internetovej stránke zneli nasledovne:
1. „osobný kontakt s klientami pokiaľ možno vylúčte a využívajte pokiaľ možno
zabezpečenú komunikáciu na diaľku elektronicky, telefónom alebo inou vhodnou formou,
2. zvážte prosím nevyhnutnosť návštevy väzníc a požiadajte o odročovanie
plánovaných súdnych pojednávaní ako aj plánovaných úkonov v prípravnom konaní,
3. primerane prosím postupujte v konaniach pred správnymi orgánmi,
4. dôsledne prosím dodržujte karanténne opatrenia ak sa na Vás vzťahujú a rovnako
požadujte od osôb s ktorými komunikujete informácie či sa na nich vzťahuje opatrenie Úradu
verejného zdravotníctva SR o nariadení domácej izolácie.“8
NOTÁRI
Notári obdobne ako advokáti nemajú povinnosť zriaďovať maloobchodnú prevádzku pri
svojom vzniku. V prípade notára je však jedným z predpokladov na výkon notárskej činnosti práve
notársky úrad. Ako sme sa už zmienili v súvislosti s advokátmi, notárov možno vnímať ako subjekty
poskytujúce služby - notárska činnosť. V obave o svoje zdravie, prípadne zdravie svojich
zamestnancov mnohí notári úplne zavreli notárske úrady, resp. dočasne zmenili svoje úradné hodiny.
Tu si však dovolíme pripomenúť, že postavenie notárov je už zo zákona iné. Postavenie notára
a notárskeho úradu je jasne zadefinované v zákone č. 32/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok). Podľa § 2 ods.1 je „notár štátom určenou osobou, ktorá má vykonávať notársku
činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona.“ A ďalej tiež v zmysle § 2 ods. 3 „notársky úrad
predstavuje súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej osobe na výkon
notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol
notár vymenovaný.“
Na odlišné postavenie notárov od iných právnických profesií upozornila aj samotná ministerka
spravodlivosti vo svojom Oznámení. V prípade notárov „ich činnosť má povahu výkonu verejnej
moci, resp. sú štátom poverené subjekty na vykonávanie úkonov v príslušných konaniach
vedených súdmi.“9 Z čoho nám jednoznačne vyplýva, že notári mali byť k dispozícii aj fyzicky v
notárskych úradoch a nebola postačujúca len ich komunikácia prostredníctvom elektronických
prostriedkov. Bolo potrebné pokračovať najmä v takej notárskej činnosti ako je spísanie závetu, či iné
veci, ktoré neznesú odklad. Aj napriek tomuto Oznámeniu ministerky spravodlivosti veľa notárov
zavrelo dočasne notárske úrady a neuskutočňovali ani žiadnu z notárskych činností. Notári mali aj
naďalej elektronicky nahlasovať Notárskej komore SK :
•
každé otvorenie alebo dočasné zatvorenie notárskeho úradu,
•
každú dočasnú zmenu otváracích hodín,
•
každú zmenu či obmedzenie vo vykonávaní niektorých notárskych činností, ďalšie
informácie, ktoré považovali za potrebné, aby o nich komora v prípade potreby
informovala.
Advokátom takáto informačná povinnosť vo vzťahu k SAK nevznikla. To však, ale vyplýva
jednak z postavenia samotného notára, a tiež aj z ich povinnosti mať úradné hodiny. Samotný zákon
o advokácii však upravuje predpoklad zastúpenia advokáta v § 17 zákona o advokácii. Je evidentné,
že toto konkrétne ustanovenie zákona nezahŕňa v sebe zmienku o pandémii alebo COVIDE, máme
4
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SAKU
https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/127332/_event, zverejnené 16.3.2020.
9Oznámenie ministerky spravodlivosti k výkladu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 .
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ale za to, že COVID a následné ochorenie na COVID možno pokladať za „akúkoľvek prekážku“ v
zmysle § 17 ods. 1 zákona o advokácii a „ak advokát a ak neurobí iné opatrenia na ochranu práv
alebo záujmov svojho klienta, je povinný bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď
takáto prekážka vznikla, po dohode s iným advokátom ustanoviť ho za svojho zástupcu.“ Preto v tomto
prípade sa môže dať advokát zastupovať iným advokátom.
V nadväznosti na vzniknutú situáciu veľmi pozitívne hodnotíme komunikáciu prezídia
Notárskej komory SR so samotnými notármi. Od samého začiatku pandémie sa snažili elektronicky
komunikovať s notármi prostredníctvom hromadných elektronických správ. Takto sa snažili notárov
informovať o ďalšom postupe. Notárska komora SR zhromažďovala informácie od notárov za účelom
poskytovania informácií o dostupnosti notárskych služieb.
Už pred vydaním samotného opatrenia 2595 bol prijatý Notárskou komorou SR odporúčaný
postup. Bolo ponechané na uváženie notára, či čiastočne obmedzí prevádzku notárskeho úradu alebo
úplne dočasne zatvorí prevádzku notárskeho úradu. V prípade dočasného uzatvorenia prevádzky
notárskeho úradu mali notári elektronicky informovať Notársku komoru SR a zároveň túto informáciu
umiestniť na vstupných dverách notárskeho úradu.
Po vydaní opatrenia 2595 začali mať notári pochybnosti napríklad o tom, či sa majú
zúčastňovať fyzicky dobrovoľných dražieb. V súvislosti účasti notárov na dobrovoľných dražbách sa
Notárska komora SR odvolávala na Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR,10 kde sa
uvádzalo, že v čase od 10.3.2020 do 23.3.2020 sa v zmysle „§ 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007
Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy...“
Zákon č. 62/2020 Z. z. o ktorom sme sa už zmieňovali v súvislosti s advokátmi, sa dotkol aj
výkonu notárskej činnosti. Znova sa to týkalo najmä plynutia lehôt. Notári ďalej v praxi odkladali najmä
dedičské konania. Naopak obdobne ako lekári aj notári mali nahlasovať Notárskej komore SK
informáciu o karanténe či nákaze notára, alebo zamestnanca notárskeho úradu ochorením COVID.
LEKÁRI
Dovolíme si tvrdiť, že z nášho pohľadu najviac rizikovou a ohrozenou skupinou počas výkonu
svojho povolania cez pandémiu COVID, boli práve zdravotnícki pracovníci. Praktickým problémom v
prípade zdravotníckych pracovníkov bol najmä nedostatok ochranných prostriedkov (rúška,
respirátory) pri prvom kontakte s nakazeným pacientom. Túto profesiu sme si zámerne nechali na
záver, pretože tam vidíme najväčšie odlišnosti oproti profesiám notár a advokát.
My sa ďalej zameriavame zo zdravotníckych pracovníkov predovšetkým na lekárov, ktorí
poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Zdravotnícki pracovníci nemajú na výkon
zdravotníckeho povolania zo zákona povinnosť byť členom príslušnej zdravotníckej komory.11 Ak
chce byť zdravotnícky pracovník členom konkrétnej zdravotníckej komory, jednotlivé zdravotnícke
komory ho zaregistrujú po splnení určitých podmienok. Ambulantní lekári dostávali Usmernenia
hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre danú oblasť.12 V tomto prípade veľmi pozitívne
vnímame členstvo ambulantných lekárov v komorách, resp. v iných záujmových samosprávnych
organizáciách. Pozitívum vidíme najmä v tom, že ide o pomerne jednoduchý spôsob ako získavať
dôležité usmernenia, klinický protokol, štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
5

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR číslo OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020 ktorou
sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48
ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11 Napríklad Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora iných zdravotníckych
pracovníkov, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov.
12 V zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov o zdravotnej
starostlivosti, sú hlavní odborníci a krajskí odborníci poradným orgánom, ktorí spolupracujú s
ministerstvom zdravotníctva pri odbornom usmerňovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti a pri
odborno-metodickom vedení zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore. Odborníci v príslušnom
medicínskom obore teda počas pandémie COVID-19 vydávali usmernenia ako majú postupovať
jednotliví lekári.
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Naopak veľakrát išlo na úkor lekára a poskytovania zdravotnej starostlivosti, to že nie je členom
žiadnej takejto samosprávnej organizácie. Výsledok bol veľa krát nejednotný postup pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti a nedostatočná informovanosť samotného lekára.
Práve samotných lekárov a výkonu ich profesie sa dotýkali najviac vydané rozhodnutia Úradu
verejného zdravotníctva SR a ministerstva zdravotníctva SR. Tieto obsahovali rôzne opatrenia v
časoch mimoriadnej situácie a neskôr aj v období, keď bol vyhlásený núdzový stav.
Po vypuknutí pandémie boli lekárom, ale aj iným ľuďom k dispozícii základné informácie
ohľadom COVIDU na novo zriadenej internetovej stránke www.korona.gov.sk. Na tejto internetovej
stránke mohli aj lekári nájsť metodické usmernenia, resp. pokyny odborníkov ministerstva
zdravotníctva pre jednotlivé medicínske odbory. Na začiatku vypuknutia pandémie bol kladený dôraz
najmä na kontinuálne poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a tiež na výkon zdravotných
výkonov, ktoré sú potrebné pre zabránenie zhoršenia chronických ochorení. Naopak poskytovanie
preventívnej zdravotnej starostlivosti sa čiastočne prerušilo, samozrejme okrem výnimiek, čo boli
napríklad očkovania detí mladších ako pätnásť mesiacov. Aj v tomto prípade sa však situácia menila
zo dňa na deň.
Už počas mimoriadnej situácie boli vydané viaceré rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva
SR o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.13 Zmyslom týchto
rozhodnutí bolo predovšetkým izolovať osoby, ktoré sa vracali zo zahraničia v domácom prostredí na
dobu 14 dní, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu COVIDU. Túto skutočnosť potom museli dané osoby
oznámiť telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi, resp. v prípade detí
všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Následne na toto oznámenie lekári museli rozhodnúť o
izolácii, takýchto osôb v domácej karanténe. S týmito rozhodnutiami vznikali v praxi najmä také
problémy, že lekárom do ambulancie denne telefonovalo veľa ľudí a oznamovali im túto skutočnosť.
Lekári, tak riešili predovšetkým povinnú domácu karanténu svojich pacientov.
Vláda SR po svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 15.03.2020 schválila ďalšie dôležité
opatrenia. Núdzový stav tak bol vyhlásený pre viacerých poskytovateľov ústavnej zdravotnej
starostlivosti od 16.03.2020 od 6:00 hod. Tento krok mal uľahčiť presúvanie zdravotníckeho
personálu, materiálu či techniky z nemocnice do nemocnice s cieľom zabezpečiť, čo najlepšiu
zdravotnú starostlivosť. Kategorizácia foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych
pracovníkov, tak nadobudla praktický rozmer. V úvode prijaté opatrenia sa týkali predovšetkým
zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Napokon aj zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jasne stanovuje za akých kritérií
sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť a ústavná zdravotná starostlivosť. Kritici začali tzv.
ambulantným lekárom vyčítať najmä to, že nepracujú v takých ťažkých podmienkach a nepodstupujú
také riziko ako tí lekári a zdravotnícky personál, ktorí sa podieľajú na poskytovaní ústavnej
starostlivosti a záchrannej zdravotnej služby.
Počas núdzového stavu sa situácia pre lekárov ešte zhoršila. Na základe čl. 5 ods. 3 b)
Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu, bolo možné uložiť lekárom pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu
zdravotnej starostlivosti a mali tiež zakázané štrajkovať.
Ďalším dôležitým dátumom bol 18.3.2020. Od tohto dňa bolo nariadené Opatrením
Ministerstva zdravotníctva SR,14 aby sa odložili plánované operačné výkony, ktoré znesú odklad a
zároveň nebude ohrozený život a zdravie osôb.
V tejto situácii ambulantní lekári postupovali tak, že niektorí dočasne uzavreli svoje ambulancie
a iní zase ordinovali prostredníctvom elektronických prostriedkov a telefonicky. Počas svojej
Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR číslo OLP/2567/2020 zo dňa 12.3.2020, ktorou
sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu
prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
14 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR číslo S08147-2020-ONAPP, s účinnosťou od 18.3.2020
sa nariaďuje všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby vykonávali všetky potrebné kroky
a opatrenia smerujúce k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov, ktorých nevykonanie
prípadne odloženie neohrozí život a zdravie osôb.
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neprítomnosti v ambulancii boli však poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti povinní
počas ordinačných hodín zabezpečiť svoje zastupovanie a toto oznámiť príslušnému
samosprávnemu kraju prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému. Jednotliví
lekári, ktorí poskytujú ambulantnú starostlivosť v jednotlivých okresoch/mestskej časti mohli využiť
možnosť a zaradiť sa do tzv. Krízových systémov zástupov v rámci poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Krízový systém zástupov mal zabezpečiť zastupovanie ambulantných lekárov v prípade,
ak budú musieť byť v karanténe pre ochorenie COVID. Účelom bolo zabezpečiť aj naďalej nerušeným
spôsobom a v zmysle zákona poskytovanie ambulantnej starostlivosti v danom okrese, resp. mestskej
časti.
V čase pandémie sa ambulantní lekári zameriavali predovšetkým na poskytovanie
telefonických rád, e-mailových rád a rozvíjali tak najmä telemedicínu. Najväčším problémom bolo, že
všetky osoby s akýmkoľvek respiračným ochorením iným ako COVID boli podozrivé z infekcie COVID.
Aj v rámci jednotlivých metodických usmernení hlavného odborníka, napríklad pre oblasť VLDaD15 sa
uvádzalo, že pediatri vykonávajú preventívne prehliadky a odporúčané očkovania. Pacienti museli
zodpovedať tzv. triediace otázky a telefonicky konzultovať svoj zdravotný stav. Nevieme, či toto
možno považovať za dostatočné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Keď to máme zhrnúť, tak v
praxi to fungovalo tak, že pacienta najprv lekár telefonicky vyšetril častokrát za využitia moderných
komunikačných prostriedkov, fotky, videá atď. V našich končinách, sa tak začala rozvíjať pomerne
nová forma medicíny, a to tzv. telemedicína. Ak teda lekár prostredníctvom tejto telefonickej
anamnézy zistil, že stav pacienta je vážny, mal kontaktovať lekára RÚVZ a linku č. 155 a odoslať
pacienta na ďalšiu zdravotnú starostlivosť. V praxi tak vznikla situácia, že ambulantná sieť
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nefungovala tak ako mala a nemocnice sa začali sústrediť len
na vážne a život ohrozujúce stavy v súvislosti s CORONA vírusom.
Medzi ďalšiu agendu lekárov patrilo vykazovanie práceneschopnosti pre pacientov a
vypisovanie ošetrenia člena rodiny tzv. OČR.
Po výpadku viacerých lekárov a zdravotníckych pracovníkov z dôvodu karanténnych opatrení,
reagovala vláda SR tak, že na svojom rokovaní dňa 16.04.2020 rozhodla s účinnosťou od
18.04.2020 o rozšírení pracovnej povinnosti na zamestnancov držiteľov povolenia na
prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie
špecializovanej ambulancie. Uvedené znamená, že zamestnancom držiteľov povolenia na
prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovanej
ambulancie môže byť príslušným okresným úradom doručený písomný príkaz na plnenie pracovnej
povinnosti na konkrétnom mieste a v určenom rozsahu v prospech subjektu hospodárskej mobilizácie
(napr. nemocnica). Osoba, ktorej je doručený vydaný písomný príkaz na vykonanie pracovnej
povinnosti, je povinná si ho prevziať od osoby poverenej doručením písomného príkazu, inak je
okresný úrad oprávnený uložiť pokutu.
Aktuálne možno konštatovať, že Uznesením vlády Slovenskej republiky16 sa zrušil núdzový
stav a tiež sa zrušila uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti,
zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania
práva pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a
rozšíreného uznesením vlády SR č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca
2020, uznesením vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády SR č. 233 zo 16. apríla 2020.
Od 19.5.2020 na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku,
Ministerstvo zdravotníctva SR ako ústredný orgán štátnej správy zverejnilo viaceré štandardné
postupy pre zdravotníkov v čase COVIDU-19.17 Napríklad ide o: Štandardný postup pre poskytovanie
Pozri napríklad Metodické usmernenie hlavného odborníka pre VLDaD pre poskytovanie zdravotnej
starostlivosti vo všeobecnej ambulancii o deti a dorast počas pandémie COVID-19-základné postupy.
16 Uznesenie vlády SR č.147/2020 Z. z. k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia
pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania
práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa
zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a
rozšíreného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6.
apríla 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 233 zo 16. apríla 2020.
17 Oznámenie ministerstva zdravotníctva SR č. S10327-2020-OZS zo dňa 19.5.2020.
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zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých počas pandémie COVID-19 (zo dňa
19.5.2020 verzia 3), Usmernenie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti
vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19 (platné od 19.5.2020), Klinický
protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon počas
priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike (verzia 3)
K dnešnému dňu však stále platí, že každý, kto má zdravotný problém musí telefonicky alebo
dištančnou formou kontaktovať ambulantného lekára a až po jeho súhlase môže navštíviť ordináciu
osobne. Cez telefón alebo inou dištančnou metódou urobí zdravotnícky pracovník epidemiologické
triedenie na základe položených otázok.
Niektorí ambulantní lekári však avizovali, že ordinovanie prostredníctvom telemedicíny im
vyhovuje a radi by v ňom pokračovali aj v budúcnosti. Iní pochopili, že vážnosť situácie aspoň na teraz
pominula a treba začať fungovať normálne.
ZÁVER
V tomto prípade verte, že aj nám je ťažké robiť jednoznačné závery a hodnotiť kto a ako z
jednotlivých nami vybraných profesií postupoval. Napokon ocitli sme sa po prvý raz od vzniku
samostatnej Slovenskej republiky v takejto neľahkej situácii, keď bol vyhlásený núdzový stav. Určite
nemožno spochybniť, že niektoré povolania ako zdravotnícki pracovníci boli od začiatku vystavené
väčšiemu riziku možnej nákazy COVIDOM-19. Rozumieme aj tomu, že poskytovaním zdravotnej
starostlivosti proti zabráneniu šíreniu nákazy COVID bolo aj je ohrozené najmä zdravie
zdravotníckych pracovníkov a ich rodín.
Napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že situácia pri výkone právnických profesií počas
pandémie COVID bola rovnaká, nebolo tomu tak. Nepomohli tomu ani prijaté osobitné zákony,
vyhlášky, opatrenia, vyhlásenia, oznámenia, atď., ktoré mali predísť vzniku nejednotného postupu
advokátov, notárov a lekárov. Situácia si to však vyžadovala. Viacerí advokáti, notári a tiež aj lekári si
tieto právne predpisy vykladali po svojom. Pod vplyvom emócií a obáv o svoje zdravie, prípadne
zdravie svojich zamestnancov, blízkych sa začali správať iracionálne. Možno toto ich správanie
zdôvodniť aj akousi nedostatočnou informovanosťou, prípadne neprehľadnosťou v súvislosti s toľkými
prijatými právnymi predpismi. Je tiež pravda, že jednotliví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si aj
konkrétne nariadenia vysvetľovali rôzne. Dôležité je však, aby lekári v takejto situácii v rámci
zabezpečenia odbornosti a dôslednej zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k pacientovi, postupovali
jednotne a sledovali všetky aktuálne zmeny.
Niekedy sa situáciu snažili zjednodušiť aj samotné stavovské komory ako tomu bolo napríklad
v prípade Notárskej komory a zdravotníckych komôr. Už dlhšie sa jeden z autorov venuje
problematike záujmovej samosprávy a ukazuje sa, že jej miesto v spoločnosti je nezastupiteľné. Aj v
týchto ťažkých časoch sa ukázalo, že je veľmi dôležité ako sú upravené vzťahy vo vnútri záujmovej
samosprávy, resp. profesijných komôr. Napríklad Slovenská lekárska komora komunikovala s lekármi
prostredníctvom mailov a informácie tiež zverejňovala na svojej webovej stránke www.lekom.sk.
Dôležitú úlohu zjednotenia postupov lekárov pri samotnej praktickej realizácii výkonu tohto povolania
zohrali aj iné samosprávne združenia (korporácie) osôb iné ako samotné komory. Máme tým na mysli
napríklad Slovenskú spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti, Zväz ambulantných
poskytovateľov, Slovenskú lekársku spoločnosť a atď.
V poslednej dobe sa ukázalo viac ako inokedy, ako veľmi je dôležitá komunikácia vo vnútri
komory a smerom navonok k jej jednotlivým subjektom. Ak je výkon správy v komore dobrý, komora
tak môže získať na vážnosti a dôležitosti a jednotlivé subjekty, ktoré sú jej členmi sa správajú, tak ako
zákonodarca predpokladá.
V závere možno konštatovať, že až tak nevadilo, keď advokát zavrel kanceláriu, v prípade
notára a ambulantného lekára však toto nebolo na mieste. Všetky tri skupiny mohli komunikovať s
osobami elektronicky alebo telefonicky. Toto však najviac vidíme ako problematické v prípade lekárov.
Postupom času niektorí ambulantní lekári začali považovať ordinovanie cez telefón za normálne a
chceli by v ňom pokračovať aj v týchto dňoch, keď už skončil núdzový stav. Je však na mieste dodať,
že v niektorých vyspelých európskych krajinách ide o pomerne bežnú prax. Možno bude práve
telemedicína forma medicíny s ktorou sa budeme čoraz viac a viac stretávať aj v budúcnosti.
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6. Zákon č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020, k návrhu na vyhlásenie núdzového
stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej
povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk
niektorým pracovníkom
8. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2020 Z. z. k návrhu na skončenie núdzového stavu,
zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie
zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva
pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca
2020 a rozšíreného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6.
apríla 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 233 zo 16. apríla 2020
9. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 45/2020 Z. z. k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu
podľa čl. 5 ústavného zákona 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej
povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk
niektorým pracovníkom
10. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
číslo OLP/2596/2020 zo dňa 16.3.2020
11. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
číslo: OLP/2595/2020 zo dňa 15.3.2020
12. Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z. zo dňa 19. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú hygienické
požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a
živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným
maloobchodným prevádzkarniam
13. Oznámenie ministerky spravodlivosti k výkladu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020
14. Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR číslo OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa
§ 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 47/2020 Z. z. z 11. marca 2020,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o
Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd
a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
16. Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR číslo OLP/2567/2020 zo dňa 12.3.2020
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu
prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
17. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR číslo S08147-2020-ONAPP, s účinnosťou od 18.3.2020
sa nariaďuje všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby vykonávali všetky potrebné kroky
a opatrenia smerujúce k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov, ktorých nevykonanie
prípadne odloženie neohrozí život a zdravie osôb
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18. Metodické usmernenie hlavného odborníka pre VLDaD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti
vo všeobecnej ambulancii o deti a dorast počas pandémie COVID-19-základné postupy
19. https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/127332/_event
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PRÁVNE DÔSLEDKY OCHORENIA COVID – 19
NA FINANČNO-PRÁVNE VZŤAHY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE1
Andrea Szakács
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The paper briefly presents the measures taken by the Slovak Republic to mitigate the
negative consequences of the Covid - 19 pandemic. The paper focuses on selected measures taken
in the field of financial law - especially in the field of tax law and the financial market.
Abstrakt: Príspevok stručne uvádza opatrenia, ktoré Slovenská republika prijala na zmiernenie
negatívnych následkov pandémie ochorenia Covid – 19. Príspevok sa sústredí na vybrané opatrenia
prijaté v oblasti finančného práva – najmä v oblasti daňového práva a oblasti finančného trhu.
Key words: pandemic, COVID-19, pandemic mitigation measures, tax area, financial market area
Kľúčové slová: pandémia, COVID-19, opatrenia na zmiernenie následkov pandémie, daňová oblasť,
oblasť finančného trhu
1
ÚVOD
Pandémia vírusu COVID - 19 nepochybne zasiahla všetky oblasti spoločenského života, vrátane
práva. Nevyhla sa ani finančnému právu, ktoré bolo tiež vo veľkej miere pandémiou ovplyvnené.
V dôsledku pandémie došlo k úprave práv a povinností v pododvetviach finančného práva - ako
daňového práva, práva finančného trhu, poplatkového práva, colného práva, rozpočtového práva
a pod. Príspevok sa zameria najmä na oblasť daňového práva a oblasť finančného trhu. Nepochybne
sú všetky odvetvia práva dôležité, avšak je si potrebné uvedomiť, že hlavným príjmom do štátneho
rozpočtu sú dane – daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, selektívne spotrebné dane a pod.. Zo
štátneho rozpočtu sa následne financujú ďalšie odvetvia hospodárstva – zdravotníctvo, školstvo,
armáda a pod. Preto je nevyhnuté dane vybrať, resp. daňovníci a platitelia daní ich musia zaplatiť.
Avšak v čase pandémie trpia všetci úbytkom príjmov – či už sú to fyzické osoby alebo právnické. Štát
preto upravil práva a povinnosti v oblasti finančného práva prostredníctvom zákonov, tzv. lex corona
zákony. V oblasti finančného práva bol prijatý zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 (ďalej len ,,zákon č. 67/2020 Z.z.), ktorý bol už ku času odovzdania príspevku šesť krát
novelizovaný2, ako aj podzákonné predpisy napr. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2020
Z. z. z 30. apríla 2020 o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z
príjmov v súvislosti s pandémiou.
Vláda SR Uznesením č. 111/2020 z 11. marca 2020 vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva od 12. marca 2020 od 06:00
hod. mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 pre územie Slovenskej republiky. Preto sa

Príspevok spracovaný v rámci projektu APVV-16-0499 „Zabezpečenie efektívneho výberu daní v
kontexte informatizácie“
2
Novelizácie zákona č. 67/2020 Z.z.: zákon č. 75/2020 Z.z., zákon č. 96/2020 Z.z., zákon č. 120/2020
Z.z., zákon č. 156/2020 Z.z., zákon č. 198/2020 Z.z., zákon č. 264/2020 Z.z. Od 1.1. 2021 nadobudne
účinnosť ďalšia, v poradí siedma, novela, zákon č. 353/2020 Z.z.
1
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opatrenia3 podľa zákona č. 67/2020 Z.z. uplatňujú od 12.marca, kedy vláda SR vyhlásila mimoriadnu
situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a platia do konca
kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá a až do uplynutia najneskoršej
lehoty podľa tohto zákona4. Tieto opatrenia sa však môžu uplatňovať aj po lehotách uvedených v § 2
ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z., ak to bude potrebné kvôli mimoriadnej ekonomickej, sociálnej alebo
zdravotnej situácii v súvislosti s pandémiou.
Cieľom predmetného príspevku je stručne priblížiť opatrenia v oblasti finančného práva (so
zameraním sa na vybrané opatrenia v oblasti daňového práva a finančného trhu), ktoré boli prijaté za
účelom zmiernenia negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným vírusom SARS-CoV-2. Cieľom teda nie je komplexná analýza všetkých opatrení
prijatých v oblasti finančného práva.
2
VYBRANÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÉHO PRÁVA
Je nevyhnutné spomenúť, že v oblasti daňového práva bolo prijatých množstvo opatrení, ktorými sa
mali zmierniť negatívne následky pandémie. Rozhodli sme sa vybrať len niektoré z nich.
2.1
Odloženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, k dani
z motorových vozidiel a k miestnym daniam a odloženie lehoty na zaplatenie týchto daní
Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 trvala aj počas obdobia
podávania daňových priznaní k dani z príjmov. Lehota na podanie daňových priznania k dani
z príjmov je stanovená do 31.3. roka nasledujúceho po uplynutí ročného zdaňovacieho obdobia.
Nepodanie daňového priznania k dani z príjmov do uvedenej lehoty a nezaplatenie dane v stanovenej
lehote nebudú mať podľa § 12 zákona č. 67/2020 Z.z. za následok uloženie sankcií zo strany daňovej
správy, ak si daňovník splní svoju povinnosť do posledného dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zákonom č. 647/2020 Z. z. sa novelizoval § 2 ods. 3
zákona č. 67/2020 Z.z. ktorým sa zadefinovalo obdobie skončenia pandémie 30. septembra 2020
(ďalej len ako obdobie pandémie). Posledným dňom nasledujúceho mesiaca bol 31. október 2020
(sobota) a preto povinnosť podať daňové priznanie aj zaplatiť daň sa presunula na 2. novembra 2020.
Rovnaký princíp sa uplatnil aj v prípade dane z motorových vozidiel5 a aj v prípade miestnych daní. 6
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31.1. po skončení ročného
zdaňovacieho obdobia7. Avšak v niektorých prípadoch daňovník podáva daňové priznanie k dani
z motorových vozidiel aj v iných termínoch, v priebehu zdaňovacieho obdobia– napr. v prípade
daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciu, bez likvidácie, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz,
ktorý ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie, alebo osobu, ktorá podáva daňové priznanie do 3
mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel8. V týchto prípadoch, ak daňovník podá daňové
priznanie a zaplatí daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie (t.j. do
2. novembra 2020), tak sa lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane považuje za
dodržanú9.
Lehota na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je do 31.1. toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho

Ide o opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti; opatrenia v oblasti finančného trhu; v oblasti
rozpočtových pravidiel; v oblasti vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly; v oblasti
majetku verejnej správy a správy bytov a nebytových priestorov
4
§ 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z.
5
Zákon č. 361/2014 Z.z.
6
Zákon č. 582/2004 Z.z.
7
§ 9 ods. 1 a 2 zákona č. 361/2014 Z.z.
8
§ 9 ods. 3 až 7 zákona č. 361/2014 Z.z.
9
§ 18 zákona č. 67/2020 Z.z.
3
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obdobia.10 Avšak v niektorých prípadoch je daňovník povinný podať priznanie k dani do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti. Je to v prípade, ak daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo
dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia, alebo aj keď vznikne daňová povinnosť v priebehu
zdaňovacieho obdobia k dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje11. Lehota
na podanie daňového priznania (ak lehota začala plynúť počas pandémie alebo neuplynula pred
začatím pandémie) je v týchto prípadoch dodržaná, ak sa podá daňové priznanie do konca
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie, t.j. do 2. novembra 202012.
1.2
Odpustenie zmeškania lehoty
Ak mal daňový subjekt vykonať určitý úkon13 počas obdobia pandémie a nevykonal ho, podľa § 414
zákona č. 67/2020 Z.z. sa mu takéto zmeškanie lehoty odpustí za predpokladu, že úkon vykoná do
konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t.j. do 2. novembra
202015. Odpustenie zmeškania lehoty nie je podmienené podaním žiadosti zo strany daňového
subjektu, ale vykonaním úkonu v náhradnom termíne.
1.3
Prerušenie daňovej kontroly a daňového konania
Prebiehajúca daňová kontrola aj prebiehajúce daňové konanie sa na žiadosť daňového subjektu
preruší do skončenia obdobia pandémie, t.j. do 2.novembra 202016 (ak daňový subjekt nepodal
žiadosť, tak sa v kontrole a v konaní pokračovalo). Ak sa daňová kontrola alebo daňové konanie
prerušili ešte pred pandémiou s tým, že prerušenie malo skončiť počas pandémie, tak prerušenie
naďalej trvalo až do konca obdobia pandémie. Rovnaký princíp platí, aj keď sa daňová kontrola alebo
daňové konanie začali počas pandémie. Právne účinky úkonov vykonaných počas prerušených
daňových kontrol alebo prerušených daňových konaní zostali zachované, platné a nebolo ich
potrebné opakovať, napr. výpovede svedkov, miestne zisťovania a pod.17 Avšak daňové konanie,
v ktorom sa rozhoduje o uplatnení nároku (napr. nadmerný odpočet) alebo o vrátení daňového
preplatku, sa neprerušuje. Prerušiť je ho možné len rozhodnutím príslušného daňového orgánu a len
vtedy ak by sa daňového konania mala zúčastniť aj iná osoba (napr. svedok), ktorej výpoveď je
dôležitá a ktorá však v dôsledku pandémie nesúhlasí so svojou účasťou.18
1.4
(Ne)zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy
V nadväznosti na potrebu zmiernenia negatívnych ekonomických dopadov pandémie na daňové
subjekty sa upravilo, aby daňové subjekty, ktoré nezaplatili daň počas pandémie, alebo nastali počas
pandémie dôvody na zrušenie registrácie na dani z pridanej hodnoty, neboli zverejňované
v zoznamoch finančnej správy – t.j. nedochádza k aktualizácii zoznamu dlžníkov, zoznamu platiteľov
dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie ich registrácie a zoznamu vymazaných
platiteľov dane z pridanej hodnoty19.
1.5
Odloženie lehoty na zasielanie informácií v rámci automatickej výmeny informácií na
účely správy daní
Zákonom č. 198/2020 Z.z. sa v čl. XL zaviedla do druhej časti zákona č. 67/2020 Z.z. 13. hlava
zakotvujúca odklad lehoty na zaslanie informácií v rámci automatickej výmeny informácií v oblasti
daní. Lehota na zaslanie informácií o finančných účtoch príslušnému orgánu členského štátu,
§ 99a ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.
§99a ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z.z.
12
§ 24o zákona č. 67/2020 Z.z.
13 Takýmto úkonom mohlo byť napr. podanie odvolania, predloženie dokladom správcovi dane a pod.
14 § 4 zákona č. 67/2020 Z.z. aj výslovne ustanovuje, na aké úkony sa toto ustanovenie nevzťahuje:
podanie daňového priznania, kontrolného, súhrnného výkazu, platenie dane a preddavkov na daň.
15 Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 67/2020 Z.z. sa z povahy veci takéto odpustenie lehoty za
zmeškanie sa neuplatňuje na úkony, na ktoré neexistuje žiadna lehota na plnenie, napr. povinnosť
niečo strpieť, niečoho sa zdržať, ako napr. predbežné opatrenie podľa zákona č. 563/2009 Z.z.
16 § 6 a § 8 zákona č. 67/2020 Z.z.
17 § 6 ods. 2 a § 8 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z.z. a dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z.z.
18 Dôvodová správa k § 8 zákona č. 67/2020 Z.z.
19 § 7 a § 24i zákona č. 67/2020 Z.z.
10
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zmluvného štátu alebo Spojených štátov amerických sa predlžuje z 30.9. na 31.12.202020. Ostatné
odklady (predĺženia) lehôt sa týkajú výmeny informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich
oznamovaniu (ďalej len ,,oznamované opatrenia“)21. Zákon, ktorým sa implementovala smernica tzv.
DAC6, mal byť účinný už od 1. júla 2020 a odvtedy sa mali začať plniť povinnosť zakotvené v § 8a –
8h. V dôsledku zmiernenia následkov korona pandémie sa lehoty v súvislosti s oznamovanými
opatreniami odložili nasledovne: povinné osoby majú povinnosť podať informácie o oznamovaných
opatreniach do 31.1.2021; sprostredkovateľ je povinný predložiť prvú pravidelnú správu
o oznamovaných opatreniach do 30.4.2021; príslušný orgán SR oznámi príslušným orgánom
členských štátov EÚ informácie od povinných osôb z prvého štvrťroka 2021 do 30.4.2021; povinné
osoby, ktoré mali podať informácie o oznamovaných opatreniach, pri ktorých sa prvý úkon vykonal od
25.6.2018 do 30.6.2020, do 31.8.2020, ich majú podať do 28.2.2021.
3

VYBRANÉ OPATRENIA V OBLASTI FINANČNÉHO TRHU

3.1
Odklad splácania úverov22
Spotrebiteľom, fyzickým osobám – podnikateľom a malým podnikom, ktoré spĺňajú definíciu malého
a stredného podniku uvedenú v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy
v platnom znení (ďalej len „malý zamestnávateľ“) umožnil zákon č. 67/2020 Z.z. odložiť splácanie
úverov, ktoré im boli poskytnuté. O odklad splátok mohli spotrebitelia požiadať len pri spotrebiteľských
zmluvách23 – t.j. zmluvách o úvere na bývanie, zmluvách, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou
zákona č. 90/2016 Z. z. a ktoré plnia rovnaký účel ako zmluvy o úvere na bývanie, a zmluvách o
spotrebiteľskom úvere, ktoré boli uzavreté do konca pandémie a fyzické osoby – podnikatelia alebo
malý podnikatelia len pri zmluvách o úvere poskytnutých podľa § 497 – 507 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka24. Dlžník, v tomto prípade žiadateľ, mohol o odklad splátok požiadať len
v prípade ak nebol v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 dní ku dňu doručenia
žiadosti, nebol v omeškaní so splátkou úveru najmenej vo výške 100 eur pri inom úvere u toho istého
veriteľa a ani nebol v stave zlyhania podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
575/2013 25. Banky a pobočky zahraničných bánk pri úplnej žiadosti mohli schváliť odklad splátok
najviac o 9 mesiacov26 a ostatné spoločnosti ako napr. – lízingové spoločnosti, spoločnosti
splátkového predaja a ostatní veritelia s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov najviac
o 3 mesiace27. Toto opatrenie malo významný pozitívny vplyv na fungovanie domácností, fyzických
osôb – podnikateľov ako aj malých zamestnávateľov, a malo sa ním zabrániť vzniku nepriaznivých
následkov v prípade neplatenia splátok úverov v dôsledku nemožnosti ich platenia pre stratu
zamestnania, stratu/pokles zákaziek, zníženie platu/príjmov v súvislosti so vznikom pandémie. Na
opačnej strane – pre veriteľov predmetné opatrenie môže predstavovať negatívny dopad na ich
likviditu, ktorá by mala byť krytá opatreniami zo strany Európskej centrálnej banky. Záverom je, že
v prípade podania kompletnej žiadosti bol veriteľ povinný schváliť odklad splátok úverov, čo
znamenalo, že sa dlžník v prípade ich nesplácania počas schváleného obdobia nedostal do

§ 24p zákona č. 67/2020 Z.z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 20 zákona č. 359/2015
Z.z.
21 Ide výmenu informácií zakotvenú smernicou tzv. DAC 6 (Smernica Rady (EÚ) 2018/822 z 25. mája
2018, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v
oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu), ktorá bola do
nášho právneho poriadku implementovaná zákonom č. 442/2012 Z.z. (§8a – 8h)
22 Tretia časť, Tretia hlava zákona č. 67/2020 Z.z. sa týka odkladu splátok úveru, ktorý bol poskytnutý
spotrebiteľovi a tretia časť, štvrtá hlava zákona č. 67/2020 Z.z. sa týka odkladu splátok úveru, ktorý
bol poskytnutý malému podnikateľovi a inému podnikateľovi - fyzickej osobe.
23 § 30a písm. c) zákona č. 67/2020 Z.z.
24 § 30i písm. c) zákona č. 67/2020 Z.z.
25 § 30b ods. 4 písm. a) až c) a § 30j ods. 4 písm. a) – c) zákona č. 67/2020 Z.z.
26 § 30b ods. 1 a § 30j ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z.
27 § 30b ods. 2 a § 30j ods. 2 zákona č. 67/2020 Z.z.
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omeškania.28 Zároveň predmetný odklad splátok nemal za následok negatívny zápis v úverovom
registri, teda splátka úveru sa nepovažovala za omeškanú29.
3.2
Poskytnutie finančnej pomoci na podporu udržania prevádzky malých a stredných
podnikov
Tretia časť prvá hlava zákona č. 67/2020 Z.z. obsahuje opatrenia v oblasti finančnej pomoci.
Ustanovenie zakotvené v § 25 predstavuje právny základ pre schému de mininis na poskytovanie
finančnej pomoci30. Finančná pomoc je poskytovaná malým a stredným podnikom, ktoré spĺňajú
definíciu malého a stredného podniku podľa prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna
2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108
zmluvy v platnom znení31 a zároveň spĺňajú podmienky stanovené zákonom32 a zmluvou33. Finančnú
pomoc poskytuje Ministerstvo financií SR prostredníctvom Exportno – importnej banky SR
a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. a to vo forme záruky za úver a/alebo úhrady úrokov
z úveru.34
3.3
Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých podnikov, stredných podnikov
alebo veľkých podnikov
Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity je upravená v § 25a zákona č. 67/2020 Z.z. a bola
doplnená zákonom č. 120/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. s účinnosťou od
20.5.2020. Ide o poskytovanie štátnej pomoci formou záruky za úver a odpustenia poplatku za záruku
za úver zo strany Exportno-importnej banky a fondov spravovaných Slovak Investment Holding, a.s.,
pričom sa finančná pomoc poskytuje prostredníctvom bánk a pobočiek zahraničných bánk35. Táto
podpora malých, stredných aj veľkých podnikateľov vychádza z Dočasného rámca pre opatrenia
štátnej pomoci schváleného Európskou komisiou36.
4
ZÁVER
Pandémia ochorenia COVID – 19 neočakávane a hlavne negatívne zasiahla do spoločnosti aj do
hospodárstva nejedného štátu sveta. Za účelom zmiernenia týchto následkov pandémie štáty prijímali
rôzne opatrenia v rôznych odvetviach hospodárstva. Príspevok sa zameral na vybrané opatrenia
prijaté v oblasti finančného práva – so zameraním sa na daňovú oblasť a oblasť finančného trhu.
Mnohé z nich spoločnosť prijala pozitívne a reálne ich aj využila (odklad splátok úverov, odklad
podania daňového priznania a zaplatenia dane a pod.). Avšak mnoho asociácií, komôr, združení
podnikateľov namietalo veľmi pomalú, nedostatočnú pomoc a podporu– najmä čo sa týka
poskytovania štátnej pomoci a rôznych dotácií zo strany štátu. Je však potrebné podotknúť, že je to
úplne nová situácia, s ktorou sme sa počas našich životoch nestretli a preto môžu zdať riešenia tejto
situácie zmätočné, nekomplexné a pomalé. Avšak štát by mal popracovať na prehľadnejšom,
promptnejšom, transparentnom uplatňovaní opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID –
19.
Dôvodová správa k zákonu č. 67/2020 Z.z.
§ 30e zákona č. 67/2020 Z.z.
30 Poskytovanie finančnej pomoci na základe schémy de minimis vychádza z Nariadenia Komisie (EÚ)
č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie na pomoc de minimis a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o
uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore
poľnohospodárstva.
31 Výnimku z tejto kategórie malých a stredných podnikov predstavujú podniky, ktoré v predmete
činnosti sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo vykonávanie činnosti dočasného
zamestnávania v zmysle § 25 ods. 3 písm. a) zákona č. 67/2020 Z.z.
32 § 25 ods. 1 a 3 zákona č. 67/2020 Z.z.
33
§ 25 ods. 1 a 9 zákona č. 67/2020 Z.z.
34
§ 25 ods. 1 a ods 2. zákona č. 67/2020 Z.z.
35
§ 25a ods. 1 a 2 zákona č. 67/2020 Z.z.
36 Dôvodová správa k zákonu č. 120/2020 Z.z.
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