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NIEKOĽKO SLOV K VIDEOKONFERENČNÝM POJEDNÁVANIAM V 

MEDZINÁRODNÝCH ROZHODCOVSKÝCH KONANIACH 
 

Bc. Milan Béreš 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Abstract: Due to the worldwide spread of COVID-19 disease, the arbitration society has to deal with measures 

necessary to provide fair and fast dispute resolution, since conducting in-person hearings is very difficult at the 

moment. In this manner, it is important to deal with the issue of legal framework of conducting remote hearings. It 

is important to find out, whether these are allowed in terms of procedural rules. Furthermore, it is important to 

consider impact on a fair trial and adoption of documents-only arbitration as next alternative. 

 

Abstrakt: V dôsledku celosvetového šírenia ochorenia COVID-19, arbitrážna komunita sa musí vysporiadať 

s opatreniami nevyhnutnými na poskytnutie rýchleho a spravodlivého riešenia sporov, keďže vedenie klasickej 

formy pojednávaní je v súčasnosti veľmi obtiažne. V tejto súvislosti je potrebné vysporiadať sa s otázkou právneho 

základu pre vedenie dištančných rozhodcovských pojednávaní a zistiť, či je ich vedenie dovolené procesnými 

pravidlami. Ďalej je v tejto súvislosti potrebné skúmať vplyv na spravodlivý proces a realizáciu výlučne písomného 

rozhodcovského konania ako ďalšej alternatívy. 

 

Key words: Arbitration, ICC, VIAC, videoconference, remote hearing. 

 

Kľúčové slová: Rozhodcovské konanie, ICC, VIAC, videokonferencia, dištančné pojednávanie. 

 

1 ÚVOD  

Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe dochádza k rušeniu termínov “klasických“ pojednávaní a ich 

odročovaniu na neskôr, je vhodné zaoberať sa riešeniami tejto nepriaznivej situácie. O to viac, keď ide o nároky, 

o ktorých sa jedná a rozhoduje v rozhodcovských konaniach, ktoré sa vyznačujú svojou rýchlosťou a efektivitou. 

V dôsledku pomerne vysokej miery flexibility pravidiel procesného vedenia sporu v arbitráži sa v praxi 

medzinárodných rozhodcovských konaní vyformovali alternatívy k vedeniu klasickej formy ústnych pojednávaní. 

Jednou z nich je aj vedenie ústnych pojednávaní dištančne - formou videokonferencie. V súvislosti s tým sa naskytá 

otázka, či je ich uskutočnenie v súlade s procesnými pravidlami lex arbitri, prípadne, či ich dovoľujú pravidlá 

vybraných rozhodcovských inštitúcií. Ďalej je prirodzene potrebné analyzovať prípadné riziká vedenia dištančných 

pojednávaní vo vzťahu k možnému porušeniu práva na spravodlivý proces. Taktiež by sme sa mohli zároveň 

zamyslieť nad prípadnou alternatívou vo forme výlučne písomných rozhodcovských konaní. Všetky z načrtnutých 

tém (a mnohé ďalšie) budú predmetom výkladu v tomto odbornom článku. 

Z našich zistení vyplýva, že slovenská doktrína sa (až na pár výnimiek), na rozdiel od tej zahraničnej, 

intenzívne nevenovala otázkam spojeným s vedením dištančných pojednávaní. V dôsledku poskytnutia ucelených 

pohľadov na vybrané otázky, súvisiace s vedením rozhodcovských pojednávaní formou videokonferencie, môže 

mať predmetný príspevok v domácom kontexte imanentný význam. 

Ďalším cieľom tejto práce je analyzovanie právneho základu možnosti uskutočnenia rozhodcovských konaní 

formou videokonferencie a vplyvu na spravodlivý proces. 

Tento príspevok je určený tak slovenskej arbitrážnej komunite, ako aj širokej akademickej a praktickej 

odbornej verejnosti.  

 

2 VEĽMI STRUČNE K  CHARAKTERISTIKÁM VEDENIA ROZHODCOVSKÝCH KONANÍ   

O nezanedbateľnom význame a popularite rozhodcovských konaní v prípadoch riešenia cezhraničných 

obchodných sporov je možné polemizovať len veľmi ťažko. Relevantné dáta z prieskumov preukazujú, že až 97% 

respondentov (!sic) preferuje medzinárodnú arbitráž spomedzi prostriedkov riešenia cezhraničných sporov.1 Niet 

                                                 

 

1 Z toho 48% ju preferuje ako výlučný prostriedok riešenia sporov a 49% respondentov na prvé miesto kladie 
riešenie sporov formou arbitráže v spojitosti s inými alternatívnymi formami riešenia sporov. Bližšie pozri: White & 
Case. 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration. [online]. 2018. [cit. 16. 2. 
2021]. Dostupné na: https://www.whitecase.com/sites/whitecase/files/files/download/publications/qmul-
international-arbitration-survey-2018-19.pdf . 
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sa čomu čudovať, keďže rozhodcovské konania prinášajú množstvo významných výhod oproti “bežnému“ 

spôsobu riešenia sporov formou súdnych konaní. Menovite ide najmä o procesnú flexibilitu, rýchlosť/efektívnosť 

konania, dôvernosť, konečnú záväznosť nálezu (resp. rozsudku) a možnosť zmierňovania nákladov konania.2 

Taktiež nemožno opomenúť prínos úspešného tzv. Newyorského dohovoru, ktorý podstatne odstránil obmedzenia 

súvisiace s uznaním a výkonom cudzích rozhodcovských rozhodnutí. 3  Účelom tohto príspevku však nie je 

komplexne analyzovať notoricky známe jednotlivé výhody (a prípadné nevýhody) riešenia súkromnoprávnych 

sporov cestou rozhodcovských konaní, avšak v súvislosti s otázkou formy a priebehu arbitrážnych pojednávaní, je 

nutné reflektovať aj spomínanú procesnú flexibilitu rozhodcovských konaní, rýchlosť a efektivitu 

rozhodcovských konaní a ich vplyv na možné zníženie trov. To, či a do akej miery, majú strany sporu možnosť 

ingerovať do procesných otázok súvisiacich s vedením pojednávania v rozhodcovskom konaní (a ovplyvniť tým 

rýchlosť a hospodárnosť konania) bude predmetom ďalšieho výkladu. 

 

2.1. Miesto rozhodcovského konania ako determinant lex arbitri  

Určenie miesta rozhodcovského konania v rozhodcovskej zmluve alebo rozhodcovskej doložke medzi iným 

slúži najmä k určeniu rozhodných procesných pravidiel (lex arbitri) a k určeniu miesta pre prípadné konanie 

o zrušení rozhodcovského rozsudku. Ako uvádza Kadioglu a Habib, je všeobecne akceptované, že miesto 

pojednávania môže byť odlišné od miesta rozhodcovského konania.4 Deje sa tak z praktických dôvodov, napríklad 

v situáciách, kedy miesto pojednávania z dôvodu nižších nákladov a lepšej dopravnej dostupnosti viac vyhovuje 

osobám zúčastneným na rozhodcovskom konaní. 

Vo vzťahu k virtuálnym pojednávaniam, určenie miesta rozhodcovského konania preto v žiadnom prípade 

nezmarí možnosť realizovania ústneho pojednávania inak ako osobnou prítomnosťou na konkrétnom mieste, ktoré 

je označené ako miesto rozhodcovského konania. Na druhej strane však kogentná úprava lex arbitri, podľa 

zvoleného miesta rozhodcovského konania, môže zakazovať alebo obmedzovať prípadnú realizáciu 

virtuálneho pojednávania.5 Vplyvom lex arbitri na možnosť vedenia ústneho pojednávania on-line formou sa 

budeme venovať ďalej, v časti o právnom základe. 

 

2.2. Inštitucionálna arbitráž verzus ad hoc arbitráž z pohľadu procesných pravidiel 

inštitúcií  

V súvislosti so základnými charakteristikami rozhodcovských konaní možno poukázať aj na rozdielnosti 

medzi inštitucionálnou a ad hoc arbitrážou, čo sa týka pravidiel ich vedenia. Zatiaľ čo pri prvej menovanej je priebeh 

konania regulovaný aj rozhodcovskými pravidlami (resp. rokovacím poriadkom) rozhodcovskej inštitúcie, na strane 

druhej pri ad hoc rozhodcovskom konaní je možné, že procesné otázky toho-ktorého konania budú upravené 

výlučne len prostredníctvom právnych predpisov miesta rozhodcovského konania (lex loci arbitri, resp. lex arbitri), 

prípadne budú upravené kombináciou lex arbitri a osobitnej dohody strán sporu o rozhodcovských pravidlách, tak 

vlastných, ako aj zaužívaných (napr. odkazom na štandardizované rozhodcovské pravidlá UNCITRAL 6 ). 7 

Rozhodcovským pravidlám, a ich vplyvu na možnosť vedenia pojednávania dištančnou on-line formou, sa 

venujeme ďalej v časti o právnom základe. 

 

3 JE VÔBEC ÚSTNE POJEDNÁVANIE V  ROZHODCOVSKOM KONANÍ  NEVYHNUTNÉ?  

Predtým, ako sa budeme hlbšie venovať otázkam súvisiacim s virtuálnymi pojednávaniami, je potrebné 

aspoň v krátkosti uvažovať nad tým, či je vôbec nariadenie pojednávania nevyhnutné. Najmä v súčasnosti, 

v súvislosti s celosvetovým kontinuálnym nárastom infikovaných na ochorenie COVID-19 a prijatými opatreniami 

obmedzujúcimi mobilitu osôb, sa celkom pochopiteľne stalo vedenie pojednávaní s osobnou prítomnosťou členov 

rozhodcovského senátu, zástupcov sporových strán, ich právnych zástupcov, svedkov, znalcov, technikov a iných 

osôb zúčastnených na pojednávaní, veľmi náročným, ba až nemožným. O to viac, ak ide o osoby, ktoré sa 

                                                 

 

2 GIUSEPPE DE PALO; LINDA COSTABILA: PROMOTION OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 
AND OTHER ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TECHNIQUES IN TEN SOUTHERN MEDITERRANEAN 
COUNTRIES. In Cardozo Journal of Conflict Resolution, 2006, vol. 7, č. 2, str. 304. 
3 Bližšie pozri Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí uzavretý 10. Júna 1958 v New 
Yorku. 
4 KADIOGLU, C.; HABIS, S. Virtual Hearings to the Rescue: Let´s Pause for the Seat? [online]. 2020.  [cit. 16. 2. 
2021]. Dostupné na: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/07/13/virtual-hearings-to-the-rescue-lets-
pause-for-the-seat/ . 
5 Tamtiež. 
6 Rozhodcovské pravidlá UNCITRAL, vo verzii z roku 2013. 
7 GYÁRFÁŠ, J., ŠTEVČEK , M. A KOL. ZÁKON O ROZHODCOVSKOM KONANÍ. KOMENTÁR. 
PRAHA: C. H. BECK, 2016, STR. 222-223.  
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zdržiavajú v rozličných štátoch, čo je v prípade riešenia sporov v medzinárodných obchodných stykoch veľmi 

bežné. 

Pojednávanie v rozhodcovskom konaní sa nemusí uskutočniť vždy. V prípade takzvanej documents-only 

arbitration, ktorá sa v prípade dohody medzi stranami sporu 8  realizuje v praxi najmä v konaniach s nízkou 

a strednou hodnotu sporu, sa vo veci samej rozhoduje bez nariadenia ústneho pojednávania.9 Vtedy ide výlučne 

len o písomné konanie. 

Hoci na základe vyššie uvedeného, realizácia ústneho pojednávania nemusí byť vždy nutná, je dôležité 

spomenúť aj podstatné riziko spojené s neuskutočnením ústneho pojednávania. Je potrebné preveriť, či kogentné 

pravidlá lex arbitri neprikazujú uskutočnenie ústneho pojednávania.10 Slovenské lex arbitri v ust. § 26 ods. 1 zákona 

č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „ZoRK“) umožňuje realizáciu písomného rozhodcovského 

konania.11 Nie je však možné vylúčiť, že by lex arbitri iného štátu vylučovalo písomné konanie kogentnou právnou 

normou. V takom prípade by v dôsledku porušenia daného pravidla mohlo dôjsť k neželaným konzekvenciám, čo 

do záväznosti a vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku. 

S ohľadom na charakter sporov riešených v medzinárodných rozhodcovských konaniach podotýkame, že 

hoci písomné konanie nemusí byť zakázané, neznamená to, že nezrealizovanie ústneho pojednávania je vhodné. 

Ako uvádzajú autori s praktickými skúsenosťami v pozícii právnych zástupcov v rozhodcovských konaniach 

a členov rozhodcovských senátov, rozhodcovské konanie vedené výlučne písomnou formou je menej vhodné 

v prípadoch, keď (i) si určenie rozhodujúcich sporných skutočností vyžaduje ústne dokazovanie (ii) ide o vysoko 

detailné a technické znalecké dokazovanie, ktoré si vyžiada “objasnenie skutočností pre rozhodcovský senát“, a 

(iii) listinná dôkazná situácia je obmedzená.12 

Vzhľadom k tomu, že spory prejednávané a rozhodované v medzinárodných rozhodcovských konaniach sa 

často vyznačujú vysokou hodnotou nárokov, množstvom svedeckých výpovedí a zložitosťou dokazovania po 

technickej stránke, prikláňame sa k názoru, že ústne pojednávanie má v rozhodcovskom konaní imanentný význam 

aj napriek prípadným obmedzeniam v súvislosti s obmedzením mobility osôb, ako napr. v prípade súčasnej 

pandémie COVID-19. O to viac, ak by sa document-only arbitration dostala do rozporu s lex arbitri. Aj preto má 

význam venovať sa v ďalšom texte otázke virtuálnych arbitrážnych ústnych pojednávaní ako alternatíve ku 

klasickým pojednávaniam s osobnou účasťou subjektov zúčastnených na konaní. 

 

4 PRÁVNY ZÁKLAD VEDENIA POJEDNÁVANÍ FORMOU  VIDEOKONFERENCIE 

On-line, dištančné, virtuálne, videokonferenčné ... Týmito, ako aj mnohými inými prídavnými menami by sme 

mohli označiť formu ústneho pojednávania, ktoré prebieha vďaka využitiu informačno-komunikačných technológií 

bez bezprostredne osobnej interakcie zúčastnených subjektov v konaní. Regulujú relevantné procesné normy, 

obsiahnuté v pravidlách rozhodcovských inštitúcií, či právnych poriadkoch jednotlivých štátov, otázky súvisiace s 

uskutočnením pojednávaní touto formou? 

V nasledujúcej časti sa vo vzťahu k (ne)možnosti vedenia pojednávaní formou videokonferencie zameriame 

na slovenské, české a rakúske lex arbitri a rozhodcovské pravidlá Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom 

v Paríži vo verzii účinnej od 1. 1. 2021 (ďalej len „Pravidlá ICC“), rozhodcovské a mediačné pravidlá Viedenského 

medzinárodného rozhodcovského centra vo verzii účinnej od 1. 1. 2018 (ďalej len „Pravidlá VIAC“) a rokovací 

poriadok Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej len „Pravidlá RSSOPK“).  

                                                 

 

8  Avšak, napr. článok 22.4 Rozhodcovských pravidiel prijatých Komisiou Hong-Kongského medzinárodného 
arbitrážneho centra (HKIAC Pravidlá) predstavuje výnimku z pravidla, že predpokladom písomného 
rozhodcovského konania je súhlas oboch sporových strán: „Rozhodcovský senát rozhodne o uskutočnení 
pojednávania za účelom prezentácie dôkazov alebo ústnej prezentácie prípadu alebo o tom, že sa rozhodcovské 
konanie uskutoční výlučne na základe dokumentov a iných podkladov.“  
9 LIM SEOK HUI. Documents-only Arbitration: An effective mechanism for the expeditious resolution of disputes. 

[online]. 2019.  [cit. 16. 2. 2021]. Dostupné na: https://www.barandbench.com/columns/documents-only-arbitration-
an-effective-mechanism-for-the-expeditious-resolution-of-disputes . 
10 PENDELL G., BAMFORTH R., MOUDGIL A. Doing arbitration differently: Documents-only arbitration during the 
COVID-19 pandemic and beyond. [online]. 2020.  [cit. 16. 2. 2021]. Dostupné na: 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6b969224-c412-404e-858f-81d3a3f22d76 . 
11 Podľa § 26 ods. 1 ZoRK: „Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli na forme rozhodcovského konania, 
rozhodcovský súd rozhodne, či nariadi ústne pojednávanie alebo či konanie bude písomné. Rozhodcovský súd 
nariadi ústne pojednávanie vo vhodnom štádiu rozhodcovského konania aj na návrh účastníka rozhodcovského 
konania, ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak.“ 
12 PENDELL G., BAMFORTH R., MOUDGIL A. Doing arbitration differently: Documents-only arbitration during the 
COVID-19 pandemic and beyond. [online]. 2020.  [cit. 16. 2. 2021]. Dostupné na: 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6b969224-c412-404e-858f-81d3a3f22d76 . 
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4.1.  Inštitucionálna arbitráž verzus ad hoc arbitráž z pohľadu procesných pravidiel 

inštitúcií  

Ako sme už uviedli skôr, pojem lex arbitri označuje právny poriadok toho štátu, ktorý bol určený za miesto 

rozhodcovského konania.   

Na úvod je potrebné poznamenať, že tak v prípade slovenského13, ako aj rakúskeho14 lex arbitri, majú jeho 

kogentné normy v otázke postupu v konaní aplikačnú prednosť, pred dohodou sporových strán v procesných 

otázkach alebo aplikovateľnými rozhodcovskými pravidlami rozhodcovských inštitúcií. V prípade českých pravidiel 

pre vedenie rozhodcovského konania sme identifikovali v ust. § 19 ods. 1 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím 

řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (ďalej len „ZoRŘ“) úplnú dispozitívnosť sporových strán v otázke riešenia 

procesných postupov: „Strany se mohou dohodnout na postupu, kterým mají rozhodci vést řízení.“15 Ako uvádza 

Bělohlávek k tomuto ustanoveniu, „autonómia zúčastnených strán a rozhodcov, pokiaľ ide o stanovenie procesných 

pravidiel, je obvykle obmedzená výlučne základnou požiadavkou, teda princípom riadneho (spravodlivého) 

procesu.“16  

Implicitný právny základ pre možnosť uskutočniť on-line pojednávanie podľa slovenského ZoRK 

nachádzame v jeho ust. § 23, ktoré uskutočnenie on-line pojednávaní vyslovene neumožňuje, avšak ani nevylučuje. 

Vzhľadom k tomu, že možnosť uskutočnenia dištančného pojednávania nie je vylúčená kogentnou úpravou ZoRK, 

javí sa prípadná dohoda strán (priama – výslovná dohoda o možnosti uskutočnenia on-line pojednávania /nepriama 

– prostredníctvom zvolených pravidiel rozhodcovskej inštitúcie umožňujúcich on-line pojednávania) ako dostatočný 

právny základ pre vedenie on-line pojednávania v rozhodcovskom konaní. To potvrdzuje aj doktrína v komentári 

k ZoRK, keď uvádza: „Hoci zákon on-line arbitráž explicitne nerozpoznáva, prikláňame sa k názoru, že takýto 

postup je de lege lata v zásade prípustný.“ Alternatívne by sme mohli dospieť k záveru o prípustnosti on-line 

rozhodcovského konania podľa slovenského lex arbitri aj subsidiárnou aplikáciou17 ust. § 175 ods. 2 zákona č. 

160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok („CSP“), ktoré umožňuje videokonferenčné pojednávania za predpokladu 

súhlasu sporových strán.18 Na základe uvedeného zastávame názor, že v prípade priamej alebo nepriamej dohody 

strán sporu o možnosti uskutočnenia on-line pojednávania, nebude podľa domáceho lex arbitri možné zrušiť 

rozhodcovský rozsudok, ktorého vydaniu predchádzalo prerokovanie prípadu na virtuálnom pojednávaní, keďže 

uvedené by nebolo v rozpore s ustanoveniami ZoRK.19  

Štvrtá časť rakúskeho ZIVILPROZESSORDNUNG (ďalej len „ZPO“) osobitne upravujúca pravidlá pre 

rozhodcovské konanie, podobne ako slovenský ZoRK, mlčí v otázke (ne)možnosti uskutočnenia pojednávania on-

line formou. Všeobecné pravidlo uvedené v § 594 ods. 1 ZPO, ako už bolo uvedené, umožňuje stranám sporu 

dohodnúť sa na pravidlách konania, pokiaľ to neodporuje kogentným ustanoveniam. Preto rovnako aj v prípade 

rakúskeho lex arbitri zastávame názor, že umožňuje vedenie on-line pojednávaní v prípade priameho či 

nepriameho konsenzu sporových strán v tejto otázke. Na rozdiel od ZoRK, rakúsky ZPO sa stavia k možnosti 

zrušenia rozhodcovského rozsudku striktnejšie, keď uvádza, že rozhodcovský nález môže byť zrušený, ak 

rozhodcovské konanie bolo vedené spôsobom odporujúcim základným zásadám rakúskeho právneho poriadku 

(výhrada verejného poriadku).20 Osobitne k tejto možnosti zrušenia rozhodcovského nálezu z dôvodu uskutočnenia 

on-line pojednávania sa bližšie vyjadrujeme v ďalšej časti o vplyve na spravodlivý proces. 

                                                 

 

13 Podľa § 26 ods. 2 ZoRK: „Rozhodcovský súd pripravuje a vedie rozhodcovské konanie v súlade s pravidlami 
dohodnutými účastníkmi rozhodcovského konania, okrem prípadov, v ktorých to tento zákon vylučuje.“ 
14 V zmysle § 594 ods. 1 rakúskeho zákona č. 113/1895 o civilnom konaní: „S výhradou kogentných ustanovení v 
tejto časti, strany sa môžu voľne dohodnúť na pravidlách konania.“  
15 Ust. § 19 ods. 1 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 
16 BĚLOHLÁVEK, A. J. ZÁKON O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A O VÝKONU ROZHODČÍCH NÁLEZŮ. 
KOMENTÁŘ. 2. VYDÁNÍ. PRAHA: C. H. BECK, 2012. STR. 658-659. ISBN: 9788071793427. 
17 Prípustnosť subsidiárnej aplikácie CSP v rozhodcovskom konaní zakotvuje § 51 ods. 2 ZoRK: „Ak niektorú otázku 
postupu konania nemožno riešiť podľa tohto zákona, použijú sa primerane ustanovenia všeobecného predpisu o 
konaní pred súdmi, ak to povaha veci pripúšťa.“ 
18  Podľa § 175 ods. 2 CSP: „Súd môže so súhlasom strán uskutočniť pojednávanie prostredníctvom 
videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.“ 
19 Prijatie opačného záveru by mohlo byť argumentom pre zrušenie rozhodcovského rozsudku žalobou z dôvodu 
podľa § 40 ods. 1 písm. a) bod 1: „Tuzemský rozhodcovský rozsudok môže byť zrušený príslušným súdom len na 
základe žaloby účastníka rozhodcovského konania podanej proti druhému účastníkovi rozhodcovského konania, 
ak účastník rozhodcovského konania preukáže, že (...) priebeh rozhodcovského konania bol v rozpore s 
ustanoveniami tohto zákona, ak tieto skutočnosti mohli mať vplyv na rozhodnutie vo veci samej ...“ 
20 Podľa § 611 ods. 5 ZPO: „Rozhodcovský nález môže byť zrušený, ak (...) rozhodcovské konanie bolo vedené 
spôsobom, ktorý odporuje základným zásadám rakúskeho právneho poriadku (verejného poriadku).“  
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Vo vzťahu k českej úprave, tá neupravuje osobitnú úpravu vo vzťahu k vedeniu pojednávaní. Ako už bolo 

uvedené vyššie, ZoRŘ poskytuje sporovým stranám v rozhodcovskom konaní úplnú mieru flexibility, a preto bude 

vedenie on-line ústnych pojednávaní podľa ZoRŘ v zásade prípustné. 

Ako uvádza VIAC v praktickej príručke k dištančným pojednávaniam, väčšina právnych predpisov 

jednotlivých právnych poriadkov alebo arbitrážnych pravidiel explicitne nepovoľuje ani nezakazuje vedenie 

dištančných pojednávaní.21 Toto tvrdenie sme verifikovali ako pravdivé prizmou slovenského, českého a rakúskeho 

lex arbitri. Dospeli sme k zisteniu, že vo všetkých z troch uvedených miest rozhodcovského konania je možné za 

splnenia podmienky priamej a nepriamej dohody medzi stranami sporu viesť videokonferenčné pojednávanie. Vždy 

je však potrebné najprv preskúmať, či lex arbitri nevylučuje realizáciu pojednávania dištančnou formou. 

 

4.2.  Inštitucionálna arbitráž verzus ad hoc arbitráž z pohľadu procesných pravidiel 

inštitúcií  

Vyššie sme spomenuli, že pokiaľ kogentná úprava lex arbitri neustanovuje inak, strany rozhodcovského 

konania majú možnosť vzájomne sa dohodnúť na procesných postupoch. Keďže právne poriadky jednotlivých krajín 

spravidla mlčia v predmetnej otázke22, právny základ pre realizáciu virtuálnych pojednávaní bude zväčša daný 

dohodou strán sporu. Túto dohodu môžeme chápať buď priamo (bližšie v časti 3.2.1) alebo nepriamo - odkazom 

na použitie rozhodcovských pravidiel (ďalej v časti 3.2.2). 

 

4.2.1.  Inštitucionálna arbitráž verzus ad hoc arbitráž z pohľadu procesných pravidiel inštitúcií  

Hovorí sa, že strany sporu sú “pánmi rozhodcovského konania.“23 To platí aj v otázke osobitnej priamej 

dohody o procesných postupoch. Dohodu o pravidlách rozhodcovského konania môžu strany uzavrieť pred 

vznikom sporu, po vzniku sporu alebo dokonca aj v priebehu už začatého konania.24 V prípade, že sa strany sporu 

dohodnú na vedení rozhodcovského konania formou videokonferencie, musí byť ich dohoda akceptovaná, za 

predpokladu, že neodporuje kogentným pravidlám lex arbitri. V prípade rozporu osobitnej dohody s rokovacím 

poriadkom bude mať osobitná dohoda strán prednosť, avšak v prípade inštitucionálnej arbitráže hrozí riziko 

odmietnutia zastrešenia takéhoto konania zo strany rozhodcovskej inštitúcie, ktorá rokovací poriadok vydala.25  

 

4.2.2.  Inštitucionálna arbitráž verzus ad hoc arbitráž z pohľadu procesných pravidiel inštitúcií  

Dohodu strán na použití rozhodcovských pravidiel, resp. rokovacieho poriadku rozhodcovskej inštitúcie, 

môžeme zároveň chápať ako dohodu na pravidlách vedenia pojednávania (obsiahnutých v stranami zvolených 

pravidlách). 

Pravidlá ICC v článku 26 ods. 1 v najnovšej verzii z roku 2021 pružne zareagovali na súčasné trendy 

vedenia pojednávaní v medzinárodných rozhodcovských konaniach, keď do ich textácie obsiahli nasledovné: 

“Rozhodcovský senát môže rozhodnúť, po konzultácii so stranami a na základe relevantných skutočností 

a okolností prípadu, že akékoľvek pojednávanie bude vedené formou osobnej účasti alebo dištančne 

videokonferenciou, telefonicky alebo inými vhodnými prostriedkami komunikácie.“ Z nových Pravidiel ICC teda 

expressis verbis vyplýva, že je v plnej diškrécii rozhodcovského senátu rozhodnúť o nariadení dištančného 

pojednávania, za predpokladu, že tomu bude predchádzať konzultácia so stranami sporu a nebude tomu odporovať 

osobitná dohoda strán (časť 3.2.1). Pri takomto rozhodovaní však musí rozhodcovský senát osobitne zvážiť vplyv 

na spravodlivý proces a rovnosť zaobchádzania.26 Na druhej strane u konaní vedených podľa predošlých verzií 

Pravidiel ICC nemožno prijať záver, že by uskutočnenie dištančného pojednávania nebolo prípustné. Práve naopak, 

ICC vydala v apríli 2020 metodické usmernenie vo vzťahu k pandémii COVID-19, v ktorom objasnila, že článok 25 

ods. 2 ICC Pravidiel vo verzii z roku 2017 má byť chápaný tak, že nezakazuje, aby sa pojednávanie konalo 

                                                 

 

21 Vienna International Arbitral Centre. The Vienna Protocol. A practical checklist for remote hearings.. [online]. 
2020.  [cit. 16. 2. 2021]. Dostupné na: https://www.viac.eu/en/news/checklist-on-holding-hearings-in-times-of-covid-
19 . Str. 2. 
22 Tamtiež. 
23 Pinsent Masons. Institutional vs 'ad hoc' arbitration. [online]. 2011.  [cit. 16. 2. 2021]. Dostupné 

na:   https://www.pinsentmasons.com/out -law/guides/institutional -vs-ad-hoc-arbitration .  
24 KLEIN, B., DOLEČEK, M. Rozhodčí řízení. Praha: ASPI, a. s., 2007, str. 98. ISBN: 978-80-7357-264-8. 
25 Bližšie pozri Gyárfáš, J., Števček, M. a kol. Zákon o rozhodcovskom konaní. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, 
str. 240. 
26 Leoveanu A., Giosan R. The 2021 ICC Arbitration Rules: Changes to the Arbitral Tribunal´s Powers. [online]. 
2021.  [cit. 16. 2. 2021]. Dostupné na: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/01/04/the-2021-icc-
arbitration-rules-changes-to-the-arbitral-tribunals-powers/  
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“osobne“ virtuálnou formou, ak si to okolnosti vyžiadajú.27 U ICC teda možno badať značne proaktívny prístup 

v prospech vedenia on-line pojednávaní. 

 Vo vzťahu k vedeniu pojednávaní formou videokonferencie článok 30 VIAC Pravidiel mlčí.28 Príručka 

VIAC k uskutočňovaniu dištančných pojednávaní objasňuje, že článok 30 ods. 1 VIAC Pravidiel vyžaduje iba 

realizáciu “ústneho pojednávania“, pokiaľ o to strana požiada, avšak nevyžaduje pojednávanie „za osobnej 

prítomnosti“, pričom dištančné pojednávanie ktoré umožní stranám ústne odprezentovať ich prípad, je v zásade 

v súlade s týmto ustanovením.29 Možno tu badať podobnú interpretáciu v prospech on-line pojednávaní, ako tomu 

je vo vzťahu k ICC Pravidlám z roku 2017 (vyššie). 

  Kruh analyzovania rokovacích poriadkov rozhodcovských inštitúcií uzatvárame pri Rozhodcovskom súde 

Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Pravidlá RSSOPK v § 21, ktorý pojednávajú o ústnych 

pojednávaniach, sa nezmieňujú o (ne)možnosti uskutočniť pojednávanie virtuálnou formou.30 Extenzívny výklad 

v prospech možnosti uskutočnenia virtuálneho pojednávania sme na webovej stránke RSSOPK neidentifikovali (na 

rozdiel od spomenutých nedávnych VIAC a ICC usmernení). V tejto súvislosti, najmä v súčasnej dobe pandémie 

COVID-19, by sme navrhovali zabezpečenie väčšej transparentnosti výkladu predmetných pravidiel, čo by mohlo 

prospieť k zvýšeniu atraktivity riešenia sporov pod záštitou tak kvalitnej domácej rozhodcovskej inštitúcie, akou 

RSSOPK bezpochybne je. 

 

4.3.  Inštitucionálna arbitráž verzus ad hoc arbitráž z pohľadu procesných pravidiel 

inštitúcií  

Domnievame sa, že úvaha rozhodcovského senátu o využití on-line pojednávania prichádza do úvahy najmä 

v prípade ad-hoc arbitráže. Toto tvrdenie opierame o skutočnosť, že v prípade inštitucionálnej arbitráže bude otázka 

vedenia pojednávaní riešená, aspoň implicitne, v pravidlách rozhodcovskej inštitúcie. 

Právny základ úvahy rozhodcovského senátu nachádzame v lex arbitri. Napríklad v prípade, že by miestom 

rozhodcovského konania bola Slovenská republika, tak podľa § 26 ods. 2 ZoRK: „Ak sa nedospeje k dohode o 

pravidlách, rozhodca pripravuje a vedie konanie podľa svojej úvahy tak, aby bola zabezpečená rovnosť účastníkov 

konania a právo každého účastníka rozhodcovského konania konať pred rozhodcovským súdom.“ V podmienkach 

slovenských rozhodcovských pravidiel v tomto bode však narážame na tri problémy. Prvým je problém so 

zabezpečením rovnosti účastníkov konania, kedy by vedenie pojednávania formou videokonferencie celkom zjavne 

znevýhodňovalo jednu stranu (napríklad z dôvodu, že jej svedkovia sa nachádzajú na rozdielnych kontinentoch 

súčasne, pričom by mohol nastať organizačný problém so zabezpečením ich účasti na on-line krížovom výsluchu 

svedkov z dôvodu časových posunov). Ďalším problémom je obmedzenie práva účastníka konať pred 

rozhodcovským súdom, napríklad z dôvodu nedostatočnej techniky (čo si je však, pri riešení signifikantných 

medzinárodných obchodných sporov, možno len veľmi ťažko predstaviť). Napokon úvaha rozhodcovského senátu 

bez dohody sporových strán nebude v súlade s ust. § 175 ods. 2 CSP, ku ktorého hypotetickej aplikácii možno 

dospieť subsidiárne31.  Avšak toto by nemalo v praxi spôsobovať problémy, keďže ustanovenia CSP nepredstavujú 

kogentné ustanovenia ZoRK32, a preto by mala mať úvaha rozhodcovského senátu prednosť. Táto otázka však k 

dnešnému dňu nebola hlbšie riešená praxou ani doktrínou. 

 

5 PORUŠUJE VIDEOKONFERENČNÉ POJEDNÁVANIE PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ 

PROCES? 

Uskutočnenie pojednávania dištančnou formou prostredníctvom videokonferencie môže naraziť na 

námietku sporovej strany o porušení práva na spravodlivý proces.  

Presne s otázkou tohto druhu sa nedávno musel vysporiadať Najvyšší súd Rakúskej republiky v konaní pod 

sp. zn. 18 ONc 3/20s.33 V tomto prípade, žalovaný v rozhodcovskom konaní s miestom konania v Rakúsku podľa 

                                                 

 

27 ICC. ICC Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic. 

[online]. 2020.  [cit. 16. 2. 2021]. Dostupné na: https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/04/guidance-note-
possible-measures-mitigating-effects-covid-19-english.pdf . Bod 23. 
28 Článok 30 VIAC Rules of Arbitration and Mediation s účinnosťou od 1. 1. 2018. 
29 Vienna International Arbitral Centre. The Vienna Protocol. A practical checklist for remote hearings. [online]. 
2020.  [cit. 16. 2. 2021]. Dostupné na: https://www.viac.eu/images/documents/The_Vienna_Protocol_-
_A_Practical_Checklist_for_Remote_Hearings_FINAL.pdf . 
30 Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. [online]. 2020.  [cit. 16. 
2. 2021]. Dostupné na: https://web.sopk.sk/view.php?cisloclanku=900002 . 
31 Bližšie pozri časť 3.1 tohto príspevku o lex arbitri. 
32 Podľa § 26 ods. 2 ZoRK: „Rozhodcovský súd pripravuje a vedie rozhodcovské konanie v súlade s pravidlami 
dohodnutými účastníkmi rozhodcovského konania, okrem prípadov, v ktorých to tento zákon vylučuje.“ 
33 Rozhodnutie Najvyššieho súdu Rakúskej republiky zo dňa 23. júla 2020, sp. zn. 18 ONc 3/20s. 
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Pravidiel VIAC namietal zaujatosť rozhodcovského senátu kvôli rozhodnutiu o vykonávaní dištančného 

pojednávania formou videokonferencie spojenej s dokazovaním. Po tom, čo VIAC odmietol námietku žalovaného, 

predmetná vec sa dostala pred Najvyšší súd Rakúska. Rakúsky Najvyšší súd v tomto konaní rozhodol, že námietky 

rozhodcov založené na obvineniach o procesných nezrovnalostiach môžu uspieť podľa rakúskeho práva iba vtedy, 

ak riadenie priebehu rozhodcovského konania rozhodcovským senátom malo spôsobiť závažné procesné 

porušenia alebo trvalé a podstatné z(ne)výhodnenie sporovej strany. Súd ustálil, že nariadenie dištančného 

pojednávania napriek námietke sporovej strany nenapĺňa tieto prísne kritériá, pričom potvrdil, že nejde o porušenie 

základných princípov spravodlivého zaobchádzania a práva byť vypočutý. Ba naopak, súd uviedol, že v čase 

pandémie COVID-19 je videokonferencia užitočným prostriedkom k naplneniu článku 6 (právo na spravodlivé 

súdne konanie) Európskeho dohovoru o ľudských právach („EDĽP“).34 Popri tom súd ešte potvrdil, že vedenie 

dištančných pojednávaní je v zásade prípustné podľa ZPO. Súd teda odmietol námietky žalovaného.35 

Analyzované rozhodnutie predstavuje užitočný návod, ako sa vysporiadať s prípadnými námietkami 

sporovej strany voči púhemu nariadeniu pojednávania dištančnou formou. Avšak na druhej strane nie je možné 

vylúčiť, že počas samotného priebehu takéhoto pojednávania by nemohlo dôjsť k závažným porušeniam práva na 

spravodlivý proces. Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité pred konaním dištančného pojednávania prijať opatrenia 

a počas jeho priebehu ho viesť tak, aby stranám sporu nebola daná možnosť neskôr namietať 

porušenie/obmedzenie práva na spravodlivý proces a tým ohroziť záväznosť, uznanie a vykonateľnosť 

rozhodcovského rozsudku. V tomto ohľade odkazujeme najmä na nedávno vydaný (a v medzinárodnej arbitrážnej 

komunite uznávaný) Soulský protokol o videokonferenciách v medzinárodných rozhodcovských konaniach36, ktorý 

by mohol slúžiť rozhodcom ako inšpirácia opatrení, ktoré majú za cieľ mitigovať riziká spojené s vedením 

dištančných pojednávaní. Hypotetické riziká spojené s možným porušením práva na spravodlivý proces nemožno 

podceňovať.   

 

6 ZÁVER  

Záverom sa vraciame na začiatok, keď sme ako jednu z výhod rozhodcovského konania identifikovali jeho 

rýchlosť. Najmä v období súčasnej pandemickej situácie, s ktorou sú spojené výrazné ekonomické dopady 

a insolvenčné riziká v dôsledku prijímaných opatrení, je potrebné poskytnúť stranám sporu rýchly, efektívny a 

spravodlivý spôsob riešenia ich sporov a uplatnenia nárokov. Odročovanie pojednávaní nie je preto vhodným 

riešením súčasnej situácie. Rozhodcovské konania majú v tomto opäť na vrch, keďže do úvahy prichádzajú hneď 

viaceré analyzované alternatívy k pojednávaniam vo forme osobnej prítomnosti strán sporu. Medzi tieto alternatívy 

sme v tomto príspevku zaradili písomnú arbitráž a dištančné pojednávania.  

Vo vzťahu k documents-only arbitration sme upozornili na skutočnosť, že táto forma vedenia 

rozhodcovského konania nemusí byť vždy dovolená podľa lex arbitri. Druhým problematickým aspektom bola 

nevhodnosť vedenia arbitráže výlučne písomnou formou v niektorých druhoch sporov, kedy je ústne pojednávanie 

z pragmatických dôvodov vhodnejšie.  

Pri analyzovaní toho, či je možné viesť rozhodcovské konanie dištančne formou videokonferencie sme sa 

najprv zamerali na analyzovanie slovenského, rakúskeho a českého lex arbitri. Ani v jednom z týchto prípadov sme 

neidentifikovali kogentnú úpravu brániacu realizácii takejto špecifickej formy pojednávaní. Na strane druhej sme 

upozornili na fakt, že prípadný zákaz vedenia pojednávania dištančnou formou pravidlami iného lex arbitri by mohol 

mať negatívne dopady na rozhodcovský rozsudok, ktorého vydaniu predchádzalo uskutočnenie dištančného 

pojednávania.  

Ďalej sme sa zamerali na Pravidlá ICC a Pravidlá VIAC, pričom sme zistili že tieto buď explicitne umožňujú 

realizáciu dištančných pojednávaní, prípadne to dovoľujú implicitne, k čomu sme identifikovali relevantné metodické 

usmernenia. Pri skúmaní pravidiel RSSOPK sme nedospeli k finálnemu záveru, či tieto umožňujú vedenie 

videokonferenčných pojednávaní, keďže k tomu nie je doposiaľ zverejnené výkladové stanovisko. Domnievame sa 

                                                 

 

34 Bližšie pozri článok 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 
35 Scherer M., Schwarz F. In a ‘First’ Worldwide, Austrian Supreme Court Confirms Arbitral 
Tr ibunal’s Power to Hold Remote Hearings Over One Party’s Objection and Rejects Due Process 
Concerns. [online]. 2020.  [cit.  16. 2. 2021]. Dostupné na: 
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/10/24/in -a-first-worldwide-austrian-supreme-
court-confirms-arbitral-tribunals-power-to-hold-remote-hearings-over-one-partys-objection-and-
rejects-due-process-concerns/ .  
36 KCAB Internatinal. Seoul Protocol on Video Conference in International Arbitration. [online]. 2020.  [cit. 16. 2. 

2021]. Dostupné na: 
http://www.kcabinternational.or.kr/user/Board/comm_notice_view.do?BBS_NO=548&BD_NO=169&CURRENT_M
ENU_CODE=MENU0025&TOP_MENU_CODE=MENU0024 . 
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však, že aj v tomto prípade by sme extenzívnym výkladom mohli dovodiť, že to možné je. V časti analyzovania 

právneho základu sme identifikovali aj osobitnú dohodu strán sporu a úvahu rozhodcovského senátu ako 

skutočnosti, na základe ktorých by mohlo dôjsť k legitímnemu nariadeniu dištančného pojednávania 

v rozhodcovskom konaní. 

V poslednej kapitole sme sa zaoberali tým, či nariadenie dištančného pojednávania formou 

videokonferencie porušuje právo na spravodlivý proces (vo forme práva byť vypočutý). Prostredníctvom 

pertraktovaného rozhodnutia Najvyššieho súdu Rakúskej republiky sme dospeli k zisteniu, že nariadenie 

pojednávania v arbitráži nespôsobuje ako také porušenie práva na spravodlivý proces. Ide o prelomové 

rozhodnutie, na ktoré považujeme za dôležité upozorniť. Samozrejme, následné nesprávne vedenie dištančného 

pojednávania by už v prípade závažných pochybení mohlo spôsobiť porušenie práva na spravodlivý proces 

a ohrozenie kvality konečného rozhodnutia vo veci samej. Toto riziko sa však podľa nášho názoru dá obmedziť 

prijatím včasných opatrení, ktoré formulujú aj významné rozhodcovské inštitúcie. Analyzovaniu konkrétnych 

praktických výhod, nevýhod, rizík dištančných arbitrážnych pojednávaní a ich riadenia sa má za cieľ autor venovať 

v ďalšom príspevku, s ohľadom na rozsah problematiky. 

Tak písomná arbitráž, ako aj dištančné pojednávanie, majú vysoký potenciál prispieť k zmierneniu dopadov 

pandémie COVID-19 na rýchlosť riešenia sporov. Prinášajú so sebou veľké množstvo výhod, avšak aj prípadných 

rizík. Voľbu konkrétneho nástroja je preto potrebné dôsledne zvážiť s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho 

prípadu (a kogentné ustanovenia lex arbitri), pričom po voľbe jedného z nich je potrebné zmierniť riziká s tým 

spojené prijatím vhodných opatrení.  
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Abstract: Individual employment contracts are one of the categories of contracts subsumed into a group of 

contracts with the protection of the weaker party, characterized by the application of the protective elements to one 

of the parties of the legal relationship. The dependence of one contracting party on the other party, or whether 

different expectations, which are often the result of a minor legal and factual awareness of the employee, 

immediately require the legislator's reflection to compensate for this unequal position of the contracting parties 

through the legislation of protection standards. The purpose of this article is to clarify, on the basis of an analysis of 

Article 8 of the Rome I Regulation, having regard to the relevant case law of the Court of Justice of the European 

Union, the conflict-of-laws rules of individual employment contracts, to draw the attention to the importance of the 

legislation at issue, and to assess whether the conflict-of-law regime analyzed provides the employee, as the 

weaker party, the sufficient legal protection. 

 

Abstrakt: Individuálne pracovné zmluvy predstavujú jednu z kategórií kontraktov subsumovaných do skupiny zmlúv 

s ochrannou slabšej strany, ktorá sa vyznačuje aplikáciou ochranných prvkov v prospech jednej zo strán právneho 

vzťahu. Závislosť jednej zmluvnej strany od druhej, či odlišné očakávania, ktoré sú častokrát dôsledkom menšej 

právnej aj faktickej informovanosti zamestnanca, vyžadujú bezodkladne reflexiu zákonodarcu túto nerovnú pozíciu 

zmluvných strán vyrovnať legislatívnou úpravou ochranných právnych noriem. Cieľom predkladaného článku je na 

základe analýzy článku 8 nariadenia Rím I so zreteľom na relevantnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, 

objasniť kolíznu úpravu individuálnych pracovných zmlúv, upriamiť pozornosť na samotný význam predmetnej 

právnej úpravy, a zhodnotiť, či analyzovaná kolízna úprava poskytuje zamestnancovi ako slabšej zmluvnej strane 

dostatočnú právnu ochranu.   

 

Key words: Individual employment contracts, choice of law, conflict criteria. 

 

Kľúčové slová: Individuálne pracovné zmluvy, voľba práva, kolízne kritéria. 

 

1 ÚVOD  

Samotnú problematiku a význam predmetného článku možno demonštrovať na jednoduchej situácii, keď sa 

zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú, že bude vykonávať prácu na území iného štátu, alebo keď 

zamestnávateľ zamestná cudzincov v zahraničí. V tomto prípade vzniká pracovnoprávny vzťah s cudzím prvkom 

nachádzajúcim sa v subjekte, a preto bude nutné prostredníctvom noriem medzinárodného práva súkromného 

(ďalej ako „MPS“) kvalifikovať, hmotným právom akej krajiny sa bude právny vzťah spravovať. Zmluvné strany síce 

môžu zrealizovať voľbu rozhodného práva (lex causae), ale to aké konkrétne pracovné podmienky sa budú na 

zamestnanca uplatňovať závisí od právnych noriem MPS, nakoľko aplikácia cudzieho právneho poriadku je 

vykročením na neistú pôdu. Postupne však dochádza k istej materializácii určitých právnych noriem MPS, ktoré 

poskytujú silnejšiu ochrannú funkciu tým, že uprednostňujú domáci právny poriadok, alebo taký, s ktorým je subjekt 

najviac oboznámený.1           

Je potrebné podotknúť, že kolízne normy sú kategóriou noriem MPS, predstavujúce technické pravidlá 

nezohľadňujúce hodnotové riešenie právneho vzťahu, ale vyjadrujúce spravodlivé a rozumné priradenie 

konkrétneho právneho poriadku k určitému právnemu vzťahu. Materializované kolízne normy vnášajú do kolízneho 

práva určité vecné (materiálne alebo hodnotové) úsudky zákonodarcu, a sú koncipované tak, že zabezpečujú, aby 

použitie cudzieho právneho poriadku nezhoršilo právnu pozíciu chránenej osoby. Týmto sa taktiež vnútroštátnemu 

právu zveruje úloha istého minimálneho štandardu aj v oblasti individuálnych pracovných zmlúv (ďalej len ako 

„IPZ“). Kolízna úprava IPZ je obsiahnutá vo viacerých prameňoch slovenského MPS, pričom je súčasťou 

                                                 

 

1 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2016, s. 325.  
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vnútroštátneho práva - ustanovenie § 16 ZMPSP, medzinárodného práva - čl. 6 Rímsky dohovor, a práva EÚ - čl. 

8 nariadenia Rím I. 2  

Načrtnutá problematika predstavuje predmet skúmania nášho článku, ktorého cieľom je čitateľom 

predostrieť IPZ vo svetle čl. 8 nariadenia Rím I 3 (ďalej len ako „Nariadenie“), pričom by sme takisto radi vzbudili 

záujem a upriamili pozornosť na význam predmetnej právnej úpravy, a zároveň zhodnotili, či možno v danom 

prípade hovoriť o dostatočnej právnej ochrane zamestnanca ako slabšej zmluvnej strany. 

 

2 VOĽBA PRÁVA (SUBJEKTÍVNY ŠTATÚT) - ČL. 8 ods. 1 NARIADENIA RÍM 1   

Je nevyhnutné podotknúť, že pojem „individuálne pracovné zmluvy“ používa Nariadenie len vo vzťahu k 

pôsobnosti čl. 8., čím sa celkom zjavne sleduje najmä rozlíšenie IPZ od kolektívnych zmlúv. Súdny dvor Európskej 

únie (ďalej ako „SDEÚ“) zatiaľ však autonómnu definíciu neposkytol, pričom v súvislosti s výkladom iného pojmu 

súvisiaceho s rozhodným právom pri IPZ skonštatoval nasledovné: „V tejto súvislosti treba uviesť, takisto, ako to 

správne zdôraznila Európska komisia, že toto kritérium sa musí vykladať samostatne v tom zmysle, že obsah a 

rozsah tohto odkazového pravidla nemožno určiť na základe právneho poriadku štátu, ktorého súdu bol spor 

predložený, ale musia byť určené podľa objektívnych a samostatných kritérií, aby bola zabezpečená konzistentná 

ochrana naprieč všetkými členskými štátmi.“4 Z uvedeného vyplýva, že pojem IPZ podlieha autonómnemu výkladu 

práva, to znamená, že by mal byť vykladaný nezávisle od národného práva členských štátov EÚ. 

Nariadenie je konštituované na tzv. neobmedzenej voľbe rozhodného práva a princípe autonómie vôle 

zmluvných strán. Nachádzame tu však aj kolízne normy ako predmetný čl. 8, ktoré obmedzujú autonómiu 

zmluvných strán pri realizácii voľby lex causae. Takáto limitácia je dôsledkom snahy zákonodarcu o ochranu slabšej 

zmluvnej strany, v našom prípade zamestnanca, ktorá je zakotvená v bode 23 preambuly Nariadenia: „Čo sa týka 

zmlúv, ktoré uzavreli osoby považované za slabšie strany, tieto osoby treba chrániť kolíznymi normami, ktoré 

chránia ich záujmy lepšie, než ich chránia všeobecné normy.“ Ďalším z východiskových princípov, na ktorých je 

Nariadenie vybudované, je princíp priority voľby práva, z ktorého vyplýva preferencia určenia lex causae dohodou 

zmluvných strán. Z dikcie čl. 2 je zrejmé, že Nariadenie je založené na princípe všeobecného uplatnenia, nakoľko 

si zmluvné strany môžu zvoliť akýkoľvek právny poriadok, vrátane právneho poriadku nečlenského štátu EÚ, pričom 

taktiež môžu kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu pristúpiť k jeho zmene.5  

Čl. 3 ods. 1 Nariadenia umožňuje tzv. štiepenie zmluvného (obligačného) štatútu, to znamená, že na 

právny vzťah je možné paralelne aplikovať subjektívny aj objektívny štatút. Z uvedeného vyplýva, že zmluva sa 

nemusí ako celok spravovať jedným právnym poriadkom, ale môže sa súčasne spravovať viacerými, nakoľko majú 

zmluvné strany možnosť zvoliť si lex causae pre zmluvu ako celok alebo len vo vzťahu k určitej časti zmluvy. Okrem 

výslovnej voľby lex causae, možno realizovať voľbu konkludentnou formou za podmienky, ak je jasne preukázaná 

ustanoveniami zmluvy alebo okolnosťami prípadu. V takomto prípade hovoríme, že nie je prípustná tzv. hypotetická 

voľba práva, teda postup súdu, ktorý by nahrádzal skutočnú vôľu strán úvahou o tom, aké právo by si zmluvné 

strany zvolili, ak by voľbu realizovali. Skúmanie vôle strán sa obmedzuje a zameriava výlučne na vôľu skutočnú 

a konkrétnu, pričom ak ju nemožno preukázať, lex causae sa určí na základe hierarchie objektívnych kolíznych 

kritérií ustanovených v čl. 8 Nariadenia.6  

  

2.1. Obmedzenie autonómie zmluvných strán pri voľbe lex causae  

2.1.1. Princíp výhodnosti pre zamestnanca 

V predchádzajúcich riadkoch sme načrtli, že autonómia zmluvných strán pri výbere lex causae IPZ nie je 

absolútna a je čiastočne limitovaná. Podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia, stranami zvolený právny poriadok nemôže zbaviť 

zamestnanca ochrany, ktorú mu poskytujú kogentné ustanovenia právneho poriadku, ktorý by bol v prípade 

absencie voľby práva podľa čl. 8 ods. 2-4 rozhodným. Toto ustanovenie vychádza z premisy zakotvenej v bode 35 

preambuly Nariadenia: „Zamestnanci by nemali byť zbavení ochrany poskytnutej ustanoveniami, od ktorých sa 

nedá odchýliť dohodou alebo od ktorých sa dá odchýliť len v ich prospech.“   

                                                 

 

2 CSACH, K., ŠIRICOVÁ-GREGOVÁ, Ľ., JÚDOVÁ, E.: Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a 
procesného, 2. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 57. 
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné 
záväzky (Rím I). 
4 LACKO, P.: Nariadenie Rím I. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 124-125. 
5 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2016, s. 328. 
6 BULLA, M.: Medzinárodné právo súkromné Európskej únie optikou pracovného práva. Bratislava: Friedrich Ebert 
Stiftung, 2015, s. 133. 
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Príklad: Nemecká obchodná spoločnosť zamestnáva zamestnancov zo SR na vykonanie práce v Nemecku. 

Napriek tomu, že v IPZ je dohodnuté slovenské rozhodné právo, zamestnanci nemôžu byť zbavení ochrany 

(vrátane práva na minimálnu mzdu), ktorú im poskytuje právo aplikovateľné pri absencii voľby práva, t. j. nemecké 

právo.7  

Vyššie uvedené však neznamená, že sa vždy aplikuje najvýhodnejší právny poriadok pre zamestnanca 

vyplývajúci z čl. 8 Nariadenia. Faktickým účelom tohto ustanovenia je v čo najväčšej miere zabezpečiť dodržiavanie 

pravidiel na ochranu práce, tak ako to judikoval SDEÚ vo veci „Schlecker“: „Vzhľadom k tomu, že cieľom čl. 8 

Nariadenia je zaistiť primeranú ochranu zamestnanca, toto ustanovenie musí zaistiť, aby sa na IPZ uplatnil právny 

poriadok štátu, s ktorým má táto zmluva najužšiu väzbu. Táto interpretácia neznamená, že sa vo všetkých 

prípadoch uplatní právny poriadok, ktorý sa javí byť pre zamestnanca najvýhodnejší.“8 Z uvedeného vyplýva, že 

porovnávame právny poriadok zvolený dohodou zmluvných strán na základe čl. 8 ods. 1 s právnym poriadkom 

vyplývajúcim z komplexnej aplikácie ustanovení čl. 8 ods. 2-4, kde už neporovnávame, ktorý z týchto právnych 

poriadkov je pre zamestnanca najvýhodnejší.9 Aby sme identifikovali právny poriadok výhodnejší pre zamestnanca, 

je nutné porovnať subjektívny (právny poriadok zvolený zmluvnými stranami) a objektívny (právny poriadok určený 

na základe hraničných určovateľov v čl. 8 ods. 2-4) štatút konkrétnej IPZ. Takéto porovnávanie musí mať charakter 

funkčnej komparácie podľa vecných skupín pracovnoprávnych vzťahov, pričom predmetom porovnávania budú 

kogentné právne normy chrániace zamestnanca. Je pritom irelevantné, či ide o právne normy súkromného alebo 

verejného práva, nakoľko sa môžu nachádzať aj v normatívnych častiach kolektívnych zmlúv uznaných za 

všeobecne záväzné. Porovnávanie právnych poriadkov v celosti, či podľa individuálnych nárokov zamestnanca je 

neprípustné z dôvodu nepraktickosti a snahy zamedziť poskladaniu najlepšieho práva s kumuláciou výhod. 

Výsledkom porovnania založeného na princípe výhodnosti pre zamestnanca je určenie lex causae.10  

Postup, ktorý by sme mali v zmysle čl. 8 ods. 1 Nariadenia aplikovať je nasledovný:  

1. Konkrétne ustanovenie IPZ vykladáme podľa právneho poriadku zvoleného stranami,   

2. relevantnú právnu normu zvoleného právneho poriadku porovnáme s právnou normou právneho poriadku, ktorý 

by sa aplikoval podľa čl. 8 ods. 2-4 Nariadenia,   

3. ak je táto právna norma pre zamestnanca výhodnejšia, aplikuje sa na dané ustanovenie IPZ právny poriadok 

určený na základe čl. 8 ods. 2-4 Nariadenia. 

 

2.1.2. Single country contracts 

Ďalšie obmedzenie voľby lex causae IPZ predstavuje čl. 3 ods. 3 Nariadenia, ktorý prelamuje princíp zákazu 

subjektívnej internacionalizácie právneho vzťahu, a tak je možné realizovať voľbu práva aj pri právnych vzťahoch, 

ktoré majú čisto vnútroštátny charakter. Uvedené znamená, že zmluvné strany pracovnoprávneho vzťahu, ktorého 

všetky ostatné prvky sa v čase voľby práva viažu k jednej krajine, si môžu ako lex causae zvoliť právo inej krajiny. 

Obmedzenie v tomto prípade spočíva v tom, že voľba práva sa nevzťahuje na účinok právnych noriem, od ktorých 

sa nemožno odchýliť dohodou zmluvných strán, t. j. kogentných noriem právneho poriadku krajiny, ku ktorej sa 

viažu všetky ostatné prvky daného pracovnoprávneho vzťahu. Voľbu lex causae možno teda realizovať iba v rámci 

dispozitívnych noriem právneho poriadku krajiny, ku ktorej sa viažu všetky ostatné prvky daného pracovnoprávneho 

vzťahu. Je nutné upozorniť, že Nariadenie sankcionuje obchádzanie zákona, teda konanie, kedy sa zmluvné strany 

IPZ chcú voľbou rozhodného práva vyhnúť účinkom právneho poriadku krajiny, ktorý by sa mal inak aplikovať. 

Uvedené znamená, že ak zmluvné strany IPZ realizovali voľbu lex causae a zvolili si napr. právny poriadok 

Francúzska namiesto právneho poriadku SR, zatiaľ čo všetky ostatné prvky súvisiace so situáciou sa nachádzajú 

v SR, voľbu práva môžu realizovať iba vo vzťahu k dispozitívnym a nie kogentným normám právneho poriadku SR. 

Vzťahuje sa to aj na situácie, keď by bol zvolený právny poriadok nečlenského štátu EÚ.11 

 

2.1.3. Klauzula vnútorného trhu 

Čl. 3 ods. 4 Nariadenia, označovaný aj ako klauzula vnútorného trhu pojednávajúca o tzv. čisto vnútro 

úniových právnych vzťahoch, predstavuje ďalšie z obmedzení voľby lex causae IPZ. V našom článku sme sa už 

zmienili o tom, že zmluvné strany IPZ majú pri realizácii voľby lex causae možnosť zvoliť si právny poriadok 

nečlenského štátu EÚ. Toto ustanovenie Nariadenia však danú možnosť limituje tak, že ak sú v čase voľby práva 

                                                 

 

7 LACKO, P.: Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom. 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 38. 
8 Vec C-64/12, Anton Schlecker proti Melitte Josefe Boedekerovej, ECLI:EU:C:2013:551, bod 34. 
9 LACKO, P.: Nariadenie Rím I. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 126-127. 
10 BULLA, M.: Medzinárodné právo súkromné Európskej únie optikou pracovného práva. Bratislava: Friedrich Ebert 
Stiftung, 2015, s. 135. 
11 TOMAN, J.: Individuálne pracovné právo. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 2016, s. 325. 
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všetky ostatné prvky pracovnoprávneho vzťahu situované v jednom alebo viacerých členských štátoch EÚ, 

nevylučuje to aplikáciu kogentných noriem práva EÚ, t. j. právnych noriem, od ktorých sa nemožno odchýliť 

dohodou zmluvných strán, eventuálne transponovaných do právneho poriadku členského štátu.12 

 

 

2.1.4. Imperatívne normy a výhrada verejného poriadku 

Významné obmedzenie autonómie zmluvných strán predstavuje čl. 9 Nariadenia, ktorý upravuje aplikáciu 

imperatívnych noriem v dvoch prípadoch. Imperatívne normy legis fori, teda právneho poriadku štátu konajúceho 

súdu, možno aplikovať vždy bez ohľadu na lex causae. Taktiež je možné aplikovať imperatívne normy právneho 

poriadku krajiny, v ktorej sa uskutočnilo alebo musí uskutočniť zmluvné plnenie, avšak za podmienky, ak aplikáciou 

nedôjde k protiprávnosti zmluvného plnenie. Posledné obmedzenie voľby lex causae predstavuje výhrada 

verejného poriadku upravená v čl. 21 Nariadenia, ktorý umožňuje konajúcemu  súdu odmietnuť aplikáciu niektorých 

ustanovení lex causae v prípade, ak by ich použitie bolo v zjavnom rozpore s verejným poriadkom krajiny, v ktorej 

sa tento konajúci súd nachádza.13   

 

3 ABSENCIA VOĽBY PRÁVA  (OBJEKTÍVNY ŠTATÚT)  - ČL. 8 ODS. 2-4 NARIADENIA RÍM 

1  

„Ak zmluvné strany nezrealizovali voľbu práva, t. j. nezvolili si právny poriadok konkrétnej krajiny, ktorým sa 

má IPZ spravovať, lex causae sa určí za pomoci hierarchie objektívnych hraničných určovateľov stanovených v čl. 

8 ods. 2 až 4 Nariadenia. Hovoríme o tzv. objektívnom štatúte, nakoľko nedôjde k aplikácii subjektívneho prvku v 

podobe vôle prejavenej zmluvnými stranami, ale aplikujeme objektívne kritéria, t. j. hraničné určovatele 

ustanovujúce lex causae. Podotýkame, že Nariadenie oproti Rímskemu dohovoru čiastočne skvalitnilo vymedzenie 

kolíznych kritérií, rešpektujúc vývoj rozhodovacej činnosti SDEÚ.14 

 

3.1. Článok 8 ods. 2 nariadenia Rím I  (lex loci laboris) 

Lex loci laboris je zvyčajným náhradným hraničným určovateľom lex causae IPZ v prípade, ak zmluvné 

strany nezrealizovali voľbu práva. Predmetné kolízne kritérium pojednáva o tom, že rozhodným právom je právny 

poriadok krajiny, v ktorej zamestnanec obvykle vykonáva prácu na základe IPZ, alebo ak tomu tak nie je, právny 

poriadok krajiny, z ktorej takúto prácu vykonáva. Pri výklade tohto ustanovenia vznikajú dva interpretačné problémy, 

a to určenie "miesta obvyklého výkonu práce" a otázka "dočasnosti" vyslania zamestnanca.  

Aplikácia tohto ustanovenia je jednoduchá, ak zamestnanec vykonáva prácu iba v jednej krajine, táto je 

potom určená ako miesto, kde obyčajne vykonáva svoju prácu. Avšak situácia, keď do úvahy prichádza viacero 

miest, ako napr. u obchodných zástupcov, ktorí majú kanceláriu v jednom štáte, zatiaľ čo pôsobia aj v ďalších 

krajinách, či zamestnancov v doprave, môže spôsobiť zložitý právny problém.15 Nariadenie však rozširuje definíciu 

kolízneho kritéria lex loci laboris v tom smere, že nemusí ísť len o miesto, v ktorom zamestnanec obvykle vykonáva 

prácu, ale pod toto ustanovenie možno subsumovať aj miesto, resp. krajinu z ktorej túto prácu vykonáva. Takáto 

formulácia pokrýva zamestnancov, ktorí nemajú obvyklé miesto výkonu práce v jednej krajine, ale pravidelne 

pracujú mimo územia konkrétneho štátu na území rôznych štátov, ako napr. spomínaní zamestnanci v doprave. 

Toto ustanovenie je rovnako relevantné aj pre námorný a letecký personál, označujúc ho aj ako tzv. ustanovenie 

o letuškách, ktoré bolo prijaté v reakcii na judikatúru SDEÚ v kontexte Bruselského dohovoru:16  

C-37/00 Herbert Weber vs. Universal Ogden Services Ltd. – v tomto prípade odznelo, že obvyklé miesto 

výkonu práce na účely čl. 5 ods. 1 Bruselského dohovoru je miesto, kde pracovník strávil väčšinu pracovnej doby 

určenej v prospech zamestnávateľa.    

C-125/92 Mulox IBC Ltd vs. Hendrick Geels – tento prípad sa takisto viaže k čl. 5 ods. 1 Bruselského 

dohovoru, a pojednáva o tom, že ak zamestnanec vykonáva svoju prácu vo viac ako jednom zmluvnom štáte, 

miestom plnenia pracovnej zmluvy je miesto kde, alebo z ktorého zamestnanec predovšetkým realizuje svoje 

záväzky vo vzťahu k zamestnávateľovi.   

                                                 

 

12 BULLA, M.: Medzinárodné právo súkromné Európskej únie optikou pracovného práva. Bratislava: Friedrich Ebert 
Stiftung, 2015, s. 135. 
13 ŠTEFANKOVÁ, N., SUMKOVÁ, M.: Medzinárodné právo súkromné. Plzeň: Aleš Čenek, 2017, s. 247. 
14 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2016, s. 329. 
15 ROZEHNALOVÁ, N.: Závazky ze zmluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). 
Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 169. 
16 BULLA, M.: Medzinárodné právo súkromné Európskej únie optikou pracovného práva. Bratislava: Friedrich Ebert 
Stiftung, 2015, s. 139. 
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C-383/95 Petrus Wilhelmus Rutten vs. Cross Medical Ltd. – v tomto prípade SDEÚ zopakoval definíciu 

miesta plnenia pracovnej zmluvy, ale vo vzťahu k zamestnancovi vykonávajúcemu svoju prácu vo viacerých 

zmluvných štátoch. Takýmto miestom je to, kde existuje skutočné centrum jeho pracovných aktivít. Pri jeho určení 

je požadované vziať do úvahy, že zamestnanec trávi väčšinu svojej pracovnej doby v štáte, kde má kanceláriu, kde 

organizuje svoje aktivity pre zamestnávateľov a kam sa vracia po každej zo služobných ciest.17 

Z uvedeného vyplýva, že ak zamestnanec vykonáva svoju činnosť vo viacerých štátoch, je potrebné určiť, 

s ktorým štátom má jeho práca významnú spojitosť.18 Pôjde o štát, v ktorom zamestnanec v prevažnej miere plní 

svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy, a v ktorom je zamestnanec začlenený do organizačnej štruktúry 

zamestnávateľa. Bez ohľadu na miesto pôvodne dohodnuté v pracovnej zmluve je rozhodujúce, kde zamestnanec 

fakticky a skutočne svoju prácu vykonáva. Krajinou obvyklého miesta výkonu práce zamestnanca je teda štát, v 

ktorom alebo z ktorého vzhľadom na všetky okolnosti, ktoré sú príznačné pre túto činnosť, plní zamestnanec 

podstatnú časť svojich povinností vo vzťahu k zamestnávateľovi.19  

Z uvedených rozhodnutí SDEÚ je zrejmé, že analýza, na základe ktorej určíme v akom štáte zamestnanec 

plní podstatnú časť svojich povinností, má kvalitatívnu povahu, pričom do úvahy sa predovšetkým berie miesto, z 

ktorého zamestnanec vykonáva svoje úlohy; miesto, kde dostáva pokyny o svojich úlohách; miesto, kde organizuje 

svoju prácu; a miesto, kde sa nachádzajú pracovné prostriedky. Osobitná pozornosť sa prikladá miestu, z ktorého 

zamestnanec vykonáva svoje úlohy a  miestu, kde dostáva pokyny o svojich úlohách, pričom pokiaľ sú tieto miesta 

rovnaké, vychádzame z toho, že v danom prípade je predmetné miesto miestom obvyklého výkonu práce 

zamestnanca.20  

Pre komplexnosť analýzy čl. 8 ods. 2 Nariadenia, nemožno opomenúť osobitné pravidlo týkajúce sa 

dočasnej práce v inej krajine: „Za zmenu krajiny obvyklého miesta výkonu práce sa nepovažuje, ak zamestnanec 

dočasne pracuje v inej krajine.“ Táto časť ustanovenia sa týka tzv. dočasného vysielania zamestnancov na výkon 

práce do iného členského štátu, ktoré je upravené osobitnou smernicou.21 Otázku dočasnosti a tzv. dvojakého 

zamestnávateľa upravuje aj bod 36 preambuly Nariadenia, z ktorého vyplýva, že časové kritérium nie je relevantné 

a zamestnanec teoreticky môže dočasne vykonávať prácu v inej krajine aj niekoľko rokov. V tomto kontexte takisto 

nie je relevantné, či sa uzatvorila nová IPZ s pôvodným zamestnávateľom alebo zamestnávateľom, ktorý patrí do 

rovnakej skupiny spoločností ako pôvodný zamestnávateľ. Relevantné je len subjektívne kritérium spočívajúce vo 

vôli zmluvných strán, ktorá musí smerovať k tomu, že po splnení účelu dočasného pôsobenia v inej krajine, má 

zamestnanec opäť nastúpiť do práce v krajine, z ktorej bol vyslaný, to znamená, že je potrebné skúmať zámery 

zmluvných strán pri realizácii zmeny miesta výkonu práce.22 

 

3.2. Článok 8 ods. 3 nariadenia Rím I (právo sídla prevádzky)  

V prípade, ak lex causae nemožno určiť na základe kolíznych kritérií v čl. 8 ods. 2 Nariadenia, teda ak nie 

je možné určiť krajinu obvyklého miesta výkonu práce zamestnanca na základe IPZ, resp. krajinu, z ktorej takúto 

prácu vykonáva, alebo ak sa toto miesto nachádza na území nepodliehajúcom štátnej suverenite, lex causae IPZ 

sa určí aplikáciou hraničného určovateľa v ods. 3 predmetného článku, ktorým je právo krajiny miesta podnikania, 

kde sa nachádza sídlo prevádzky, prostredníctvom ktorej bol zamestnanec prijatý do zamestnania. 23 

Pri interpretácii pojmu „miesto podnikania, prostredníctvom, ktorého bol zamestnanec prijatý do 

zamestnania“, nám môže pomôcť výklad zhodného pojmu v Rímskom dohovore, ktorým sa už zaoberal SDEÚ. Za 

takéto miesto sa považuje „prevádzkareň, ktorá najala zamestnanca, a nie prevádzkareň, s ktorou má väzbu pri 

skutočnom výkone svojej práce.“ 24 Čl. 8 ods. 3 sa tak neviaže k miestu, kde zamestnanec fakticky vykonáva svoju 

prácu, ale výlučne na miesto, prostredníctvom ktorého bol v čase uzatvorenia IPZ prijatý do zamestnania. Pojem 

„prevádzkareň“ sa vykladá extenzívne, a preto nie je nutné, aby sa jednalo o organizačnú zložku zamestnávateľa 

                                                 

 

17 ROZEHNALOVÁ, N.: Závazky ze zmluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). 
Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 170. 
18 Vec C-384/10, Jan Voogsgeerd v Navimer SA, ECLI:EU:C:2011:842, bod 36. 
19 Vec C-29/10, Heiko Koelzsch proti Luxemburské veľkovojvodstvo, ECLI:EU:C:2011:151, bod 47. 
20 LACKO, P.: Nariadenie Rím I. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 128-129. 
21 Smernica 96/71 ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb. 
22 LACKO, P.: Nariadenie Rím I. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 130. 
23 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2016, s. 330. 
24 Vec C-384/10, Jan Voogsgeerd v Navimer SA, ECLI:EU:C:2011:842, bod 52.  
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s disponujúcou právnou subjektivitou, ale naopak je nutné, aby bol zamestnanec v danej prevádzke fakticky 

pracovne začlenený.25  

Je potrebné poznamenať, že aplikácia tohto kolízneho kritéria je ojedinelá a marginalizovaná, pretože sa 

použije iba vtedy, ak nie je možné daný pracovnoprávny vzťah priradiť k určitému členskému štátu, a preto ho súd 

môže aplikovať iba výnimočne. Využitie má pri prácach na rôznych ropných plošinách, nakoľko v tomto prípade 

nemožno priradiť pracovnoprávny vzťah k jednému konkrétnemu štátu, pretože dochádza k častej zmene miesta 

skutočného výkonu práce, a zároveň absentuje miesto odkiaľ by zamestnanec dostával úlohy alebo organizoval 

svoju prácu.26 Upozorňujeme, že toto kolízne kritérium môže byť zradné, nakoľko môžu nastať následné zmeny 

v lokalizácii prevádzkarne, ktorá zamestnanca zamestnala, ale taktiež pre skutočnú väzbu k nemu.  

Otázkou detailnejších kritérií a vymedzenia prípadov, v ktorých je možné lex causae určiť na základe čl. 8 

ods. 2 alebo ods. 3 Nariadenia, sa zaoberal SDEÚ v kontexte práce vykonávanej v medzinárodnej preprave vo veci 

„Heiko Koelzsch“: 27  Kolízne kritérium štátu, v ktorom zamestnanec „obvykle vykonáva prácu“, je nutné 

interpretovať extenzívne, zatiaľ čo kritérium miesta, kde sa nachádza „prevádzkareň, ktorá ho najala“, sa má 

aplikovať subsidiárne, ak nemožno určiť štát obvyklého výkonu práce. Najmä sa musí určiť, v ktorom členskom 

štáte sa nachádza miesto, z ktorého zamestnanec vykonáva svoje úlohy spojené s dopravou; získava pokyny o 

svojich úlohách; organizuje svoju prácu; kde sa nachádzajú pracovné prostriedky; do ktorých miest sa v prevažnej 

miere uskutočňuje doprava; na ktorých miestach sa vykladá tovar; a do ktorého miesta sa zamestnanec vracia po 

splnení úloh.28 

 

3.3. Článok 8 ods. 4 nariadenia Rím I  (úniková doložka)  

Čl. 8 ods. 4 Nariadenia ustanovuje, že ak z celkovej situácie vyplýva, že IPZ má užšiu väzbu s inou krajinou, 

ako je krajina určená na základe uplatnenia kolíznych kritérií podľa čl. 8 ods. 2 a 3 Nariadenia, súd nepristúpi k 

aplikácii právneho poriadku krajiny určenej na základe týchto hraničných určovateľov, t. j. právneho poriadku 

krajiny, v ktorej zamestnanec obvykle vykonáva prácu, resp. právneho poriadku krajiny, v ktorej je lokalizovaná 

prevádzkareň, ktorá zamestnanca prijala do zamestnania, ale uprednostní aplikáciu právneho poriadku tej krajiny, 

s ktorou má IPZ užšiu väzbu.29  

Predmetné ustanovenie sa označuje aj ako tzv. úniková doložka, nakoľko umožňuje v určitých prípadoch 

zabrániť (uniknúť) určeniu lex causae štandardným postupom, t. j. aplikáciou hraničných určovateľov podľa čl. 8 

ods. 2 a 3 Nariadenia, ak je zrejmé, že IPZ je úzko spätá s inou krajinou a jej právnym poriadkom. Interpretáciou 

predmetného ustanovenia sa zaoberal vo svojej rozhodovacej činnosti SDEÚ, a tak poskytol určité inštrukcie 

k výkladu tohto pravidla. Únikovú doložku možno aplikovať dokonca aj v prípade, „ak zamestnanec zvyčajne 

dlhodobo a permanentne vykonáva prácu v tom istom štáte.“ Podstatné je kvalifikovať, či napriek tejto skutočnosti 

nemá IPZ predsa len užšiu väzbu s inou krajinou. Na tieto účely je nevyhnutné „zohľadniť všetky okolnosti, ktoré 

charakterizujú pracovnoprávny vzťah, a posúdiť tú alebo tie skutočnosti, ktoré sú podľa neho najvýznamnejšie.“30 

Za relevantné skutočnosti, ktoré môžu poukázať na užšiu väzbu IPZ k inej krajine považujeme napr. štátnu 

príslušnosť zmluvných strán IPZ, jazyk spísania IPZ, miesto uzatvorenia IPZ, predmet zamestnania, trvalý pobyt 

zamestnanca, miesto výplaty mzdy a mena, v ktorej je vyplácaná. V tomto prípade nebudeme postupovať na 

základe kvantitatívnej analýzy, a tak sa relevantné skutočnosti nebudú iba mechanicky spočítavať, ale ohľad sa 

bude klásť aj na ich význam. Ak na základe kvalifikácie uvedených kritérií vyplýva záver, že IPZ má užšiu väzbu 

s inou krajinou, lex causae IPZ sa stane právny poriadok tejto inej krajiny. Účelom tohto ustanovenia je zamedziť 

zamestnávateľovi v umelom kreovaní právnej väzby na určitý právny poriadok.31 

Na záver je potrebné ešte raz pripomenúť, čo SDEÚ zdôraznil vo veci „Schlecker“:     „S ohľadom na to, že 

cieľom čl. 8 Nariadenia je zabezpečiť primeranú ochranu zamestnanca, toto ustanovenie musí zaistiť, aby sa na 

IPZ uplatnil právny poriadok krajiny, s ktorým má táto zmluva najužšiu väzbu. Takáto interpretácia neznamená, že 

sa vo všetkých prípadoch uplatní právny poriadok krajiny, ktorý sa môže javiť pre zamestnanca ako najvýhodnejší.“ 

                                                 

 

25 BULLA, M.: Medzinárodné právo súkromné Európskej únie optikou pracovného práva. Bratislava: Friedrich Ebert 
Stiftung, 2015, s. 140. 
26 LACKO, P.: Nariadenie Rím I. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 131. 
27 Vec C-29/10, Heiko Koelzsch proti Luxemburské veľkovojvodstvo, ECLI:EU:C:2011:151, bod 49. 
28 LACKO, P.: Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom. 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 38. 
29 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2016, s. 330. 
30 Vec C-64/12, Anton Schlecker proti Melitte Josefe Boedekerovej, ECLI:EU:C:2013:551, bod 40, 42. 
31 BULLA, M.: Medzinárodné právo súkromné Európskej únie optikou pracovného práva. Bratislava: Friedrich Ebert 
Stiftung, 2015, s. 141. 
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Z uvedeného vyplýva, že v rámci aplikácie čl. 8 ods. 4 Nariadenia, ako únikovej doložky k ods. 2 a 3 predmetného 

článku sa nepreskúmava, ktorý z týchto právnych poriadkov je pre zamestnanca výhodnejší.32 

 

4 ZÁVER  

Z uvedených skutočností vyplýva, že pri pracovnoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom môžu v aplikačnej 

praxi vzniknúť určité právne problémy už so samotnou voľbou lex causae, v súvislosti s viacerými prípadmi jej 

obmedzenia podľa analyzovaného čl. 8 určujúceho hierarchiu hraničných určovateľov. Takáto situácia môže viesť 

ku možnosti použitia kombinácie viacerých právnych poriadkov a spôsobiť v praxi zložitý právny problém. Článok 

8 ods. 1 Nariadenia umožňuje stranám IPZ realizovať voľbu lex causae, avšak zvolený právny poriadok nesmie 

zamestnanca ako slabšiu stranu zbaviť ochrany, ktorú by mal podľa práva aplikovateľného pri absencii voľby práva. 

Ods. 2-4 predmetného článku zobrazujú hierarchiu rozhodujúcich objektívnych kolíznych kritérií, na základe ktorých 

sa určí lex causae pri absencii voľby práva. Veľmi pozitívne vnímame tiež tzv. únikovú doložku v ods. 4, teda 

aplikáciu právneho poriadku štátu, s ktorým má IPZ užšiu väzbu ako v prípade ods. 2 a 3. 

V súvislosti s čl. 3 ods. 3 Nariadenia, by sme chceli vyzdvihnúť exaktnosť a diferencovanosť terminológie 

v spojitosti so samotným významom nahradenia imperatívnych noriem, normami kogentnými. Imperatívne normy 

Nariadenie vymedzuje v čl. 9, zatiaľ čo o kogentných normách sa zmieňuje v čl. 3 a 8. Nastalo tak posilnenie 

ochrany zamestnancov, nakoľko má pojem kogentné normy širší rozsah než pojem imperatívne normy. Zároveň 

sme toho názoru, že v súvislosti s nárastom významu kogentných noriem by bolo vhodné v záujme posilnenia 

právnej istoty účastníkov právnych vzťahov jasne vymedziť kogentné normy v zákonníkoch práce zavedením 

taxatívneho výpočtu kogentných ustanovení. 

Kladne hodnotíme aj rozšírenie vymedzenia objektívneho kolízneho kritéria  lex loci laboris  v čl. 8 ods. 2 o 

miesto, „z ktorého zamestnanec takúto prácu vykonáva“ a taktiež to, že bod 36 preambuly Nariadenia vymedzuje 

kedy zamestnanec „vykonáva svoju prácu v inej krajine dočasne“, vďaka čomu je menej využívaný právny poriadok 

určený na základe miesta podnikania podľa ods. 3, či úniková doložka podľa ods. 4 predmetného článku Nariadenia. 

Je potrebné podotknúť, že už kolíznoprávna úprava IPZ v čl. 6 Rímskeho dohovoru bola hodnotená kladne, 

pričom koncepcia čl. 8 nariadenia Rím I obsahuje oproti Rímskemu dohovoru len malé zmeny, ktoré však ešte viac 

precizujú túto právnu úpravu, vyjasňujú terminológiu, prehlbujú ochranu zamestnancov, a preto môžeme 

skonštatovať, že analyzovaná kolíznoprávna úprava poskytuje zamestnancovi ako slabšej strane dostatočnú 

právnu ochranu.   

  

                                                 

 

32 LACKO, P.: Nariadenie Rím I. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 131-132. 
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ÚPRAVA PRÁVOMOCI A ROZHODNÉHO PRÁVA V RÁMCI NARIADENIA 

O DEDIČSTVE 
 

Lívia Hrebíčková 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Abstract: The scholarly article deals with the regulation of the applicable law and jurisdiction under the Inheritance 

Regulation. The purpose of this article is to analyze the issue of jurisdiction and applicable law in the context of 

Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, 

applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments 

in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession (the "Regulation"). In this 

scholarly article, we deal with inheritance matters in private international law according to the Regulation, further 

analysis of the regulation of jurisdiction in the sense of the Regulation, and other procedural acts related to the 

given jurisdiction. The last part of the scholarly article will be devoted to the legal regulation of the applicable law 

according to the present Regulation, and other issues related to the applicable law. 

 

Abstrakt: Odborný článok sa zaoberá úpravou rozhodného práva a právomoci v rámci nariadenia o dedičstve. 

Cieľom tohto článku je analýza problematiky právomoci a rozhodného práva v kontexte Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí 

a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve („Nariadenie“). 

V odbornom článku sa zaoberáme dedičskými vecami v medzinárodnom práve súkromnom podľa Nariadenia, ďalej 

analýzou úpravy právomoci v zmysle Nariadenia, a ďalšími procesnými úkonmi, ktoré súvisia s danou právomocou. 

Posledná časť odborného článku bude venovaná právnej úprave rozhodného práva podľa predmetného 

Nariadenia, a ďalším otázkam, ktoré súvisia s rozhodným právom. 

 

Key words: Regulation, jurisdiction, applicable law, habitual residence. 

 

Kľúčové slová: Nariadenie, právomoc, rozhodné právo, obvyklý pobyt. 

 

1 ÚVOD 

Podnetom k napísaniu tohto článku bolo predostrieť laikom ale i odbornej verejnosti, problematiku právnej 

úpravy rozhodného práva a právomoci v zmysle nedávno prijatého Nariadenia na európskej pôde. Nakoľko normy 

členských štátov upravujú dedenie s medzinárodným prvkom rozdielne, tak bolo potrebné, ba priam až nevyhnutné 

prijať jednotný systém predpisom, ktorý vyústil práve do prijatia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  

č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín 

v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (ďalej len „Nariadenie“). Predmetné 

Nariadenie tak uľahčilo európskym občanom vysporiadať právnu stránku medzinárodného závetu alebo dedičstva, 

a ktoré tak umožňuje aby sa určité dedičstvo vybavovalo jednotne, podľa jediného práva a aby ho aplikoval jediný 

orgán.  

Cieľom predmetného článku je priblížiť, resp. zjednodušiť nazeranie na určovanie medzinárodnej právomoci 

konania o dedičstve v rámci Nariadenia, ktorá je do značnej miery komplikovane formulovaná v Nariadení, a takisto 

upriamiť pozornosť aj na právnu úpravu rozhodného práva v dedičských veciach v zmysle Nariadenia. V prvej 

kapitole sa budeme venovať dedičským veciam v medzinárodnom práve súkromnom v zmysle Nariadenia, kde si 

povieme, na aké otázky sa predmetné Nariadenie vzťahuje, a takisto v akých štátoch je aplikovateľné. V druhej 

kapitole sa zameriame na problematiku právomoci, ktorá je komplexne upravená v rámci Nariadenia, a takisto si 

poukážeme aj na určité osobitosti a ďalšie procesné úkony, ktoré súvisia s právomocou. V tretej kapitole sa budeme 

sústrediť na úpravu rozhodného práva v zmysle Nariadenia, a takisto aj na iné otázky, ktoré sa týkajú rozhodného 

práva. 

 

2 DEDIČSKÉ VECI V MEDZINÁRODNOM PRÁVE SÚKROMNOM – NARIADENIE 

Európska úprava v oblasti dedičskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom takmer úplne nahrádza slovenskú 

právnu úpravu v zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej len „ZMPS“). 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone 

rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia 

o dedičstve (ďalej len „Nariadenie “)  upravuje právomoc, ako aj určovanie rozhodného práva, tak i uznávanie 

a výkon cudzích rozhodnutí v dedičských veciach s cudzím prvkom. Obdobne ako i Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 
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o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti 

neobsahuje ustanovenie o zostatkovej právomoci a neodkazuje podporne na právo členského štátu. A teda právne 

normy členského štátu sa teda môžu uplatniť len v dvoch prípadoch:  a to jednak „...vo veciach vylúčených 

z rozsahu pôsobnosti nariadenia, čo bude najmä otázka formálnej platnosti právnych úkonov mortis causae 

urobených ústne“ a v druhom prípade „...v konaní o dedičstve po poručiteľovi, ktorý zomrel pred 17. augustom 2015 

(prechodné ustanovenie nariadenia, konkrétne čl. 83), čo sa bude postupom času týkať najmä dodatočných konaní 

o dedičstve.“1 Zároveň predmetným Nariadením sa zavádza európske osvedčenie o dedičstve, ktorým dediči, 

odkazovníci, vykonávatelia závetu alebo správcovia dedičstva využívajú práve na preukázanie svojho daného 

postavenia a/alebo aj svojich práv alebo právomoci v tej konkrétnej krajine EÚ.2 

Hlavným krokom prijatia tohto Nariadenia bolo občanom uľahčiť zvládnutie právnych aspektov 

medzinárodného dedenia. Tieto nové pravidlá ako už vyššie spomenuté sa vzťahujú na dedenie tých, ktorí zomrú 

17. augusta 2015 alebo neskôr.3 Čo treba uviesť je to, že predmetným Nariadením nie sú viazané Írsko a Dánsko.4 

Je potrebné poznamenať, že prednosť pred daným Nariadením budú mať medzinárodné zmluvy, ktorými je 

Slovenská republika viazaná, avšak s výnimkou dvojstranných zmlúv o právnej pomoci5, ktorých druhou stranou je 

členský štát EÚ.6 

 

3 PRÁVOMOC PODĽA NARIADENIA 

Prvou vecou, ktorou sa súd zaoberá je práve určenie medzinárodnej právomoci. V našom prípade konkrétne 

určenie medzinárodnej právomoci na dedičské konanie s cudzím (medzinárodným) prvkom, pretože práve 

nedostatok právomoci slovenských súdov je „...neodstrániteľným nedostatkom konania, pre ktorý súd konanie musí 

zastaviť.“ 7 

Treba povedať, že Nariadenie obsahuje veľmi komplikovanú formuláciu úpravy právomoci konania 

o dedičstve. 8  Nariadenie o dedičstve člení právomoc (fori) podľa rôznych hľadísk, a to na: 

1. Všeobecnú právomoc (čl. 4) 

2. Právomoc vzniknutú na základe dohody o voľbe súdu (čl. 5 – 8) 

3. Právomoc založenú na voľbe práva (čl. 6) 

4. Právomoc založenú na účasti (čl. 9) 

5. Subsidiárnu právomoc (čl. 10) 

6. Forum neccessitatis (čl. 11) 9 

 

Keďže Nariadenie umožňuje osobe zvoliť si právo, ktorým sa bude riadiť práve dedenie jej majetku, a 

v súlade s cieľom Nariadenia vytvoriť priestor aby súd, ktorý koná o dedičskej veci, podľa možností vo väčšine 

prípadov rozhodoval podľa vlastného právneho poriadku 10 , tak vytvára niekoľko dovoľujúcich mechanizmov 

presunúť právomoc na súdy členského, ktorého právo bolo zvolené.11 Pre zjednodušenie daného výkladu si našu  

                                                 

 

1 CSACH, Kristián- ŠIRICOVÁ,GREGOROVÁ, Ľubica - JÚDOVÁ, Elena : Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného a procesného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 277 s. 
2 ŠTEFÁNKOVÁ, Natália – SUMKOVÁ, Mária : Medzinárodné právo súkromné. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 188-
189.  
3 General information-National rules on inheritance vary considerably between Member States, dostupné online na: 
https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-en.do?init=true  
4  Plannig your cross-border inheritance, dostupné online na : 
https://europa.eu/youreurope/citizens/family/inheritances/planning-inheritance/index_en.htm  
5 Kompletný zoznam dvojstranných zmlúv je k dispozícii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR : 
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Medzinarodne-
pravo/Justicna%20spolupraca%20v%20obcianskych%20a%20obchodnych%20veciach/Pramene%20prava/Dvojs
tranne-zmluvy.aspx  
6   čl. 75 Nariadenia , dostupné online na : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650  
7 HAČKOVÁ, Tatiana : Dedenie s medzinárodným prvkom v EÚ – nové nariadenie EÚ, s. 4, dostupné online na : 
https://www.epi.sk/odborny-clanok/dedenie-s-medzinarodnym-prvkom-v-eu--nove-nariadenie-eu.htm  
8 CSACH, Kristián- ŠIRICOVÁ,GREGOROVÁ, Ľubica -JÚDOVÁ, Elena : Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného a procesného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 280 s. 
9 KRAJČO, Jaroslav : Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) príručka pre notárov a dedičov (s judikatúrou 
súdov). Bratislava : Eurounion, 2016, s. 487. 
10  Bod 27 Preambuly Nariadenia, dostupné online: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650  
11 CSACH, Kristián- ŠIRICOVÁ,GREGOROVÁ, Ľubica -JÚDOVÁ, Elena : Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného a procesného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 280 s. 

https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-en.do?init=true
https://europa.eu/youreurope/citizens/family/inheritances/planning-inheritance/index_en.htm
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Medzinarodne-pravo/Justicna%20spolupraca%20v%20obcianskych%20a%20obchodnych%20veciach/Pramene%20prava/Dvojstranne-zmluvy.aspx
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Medzinarodne-pravo/Justicna%20spolupraca%20v%20obcianskych%20a%20obchodnych%20veciach/Pramene%20prava/Dvojstranne-zmluvy.aspx
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Medzinarodne-pravo/Justicna%20spolupraca%20v%20obcianskych%20a%20obchodnych%20veciach/Pramene%20prava/Dvojstranne-zmluvy.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
https://www.epi.sk/odborny-clanok/dedenie-s-medzinarodnym-prvkom-v-eu--nove-nariadenie-eu.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
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predmetnú problematiku rozdelíme na : a) právomoc v prípade, ak zosnulý12 nezvolil rozhodné právo pre dedenie, 

a b) právomoc v prípade ak zosnulý zvolil, rozhodné právo pre dedenie. 

 

a) Právomoc v prípade, ak zosnulý nezvolil rozhodné právo pre dedenie 

Všeobecným kolíznym kritériom na určenie právomoci pre dedičské konanie s cudzím prvkom podľa 

Nariadenia je obvyklý pobyt zosnulého v čase smrti 13  (čl. 4 ).14  Čo treba považovať za obvyklý pobyt nám 

naznačuje ustanovenie bodu 23 až 25 Preambuly.15Avšak zložitosť posúdenia existencie obvyklého pobytu sa 

vynára v tom prípade, ak zosnulý odišiel, kvôli práci žiť niekam do zahraničia (aj na dlhý čas), ale jeho väzba na 

domovský štát ostala úzko zachovaná aj naďalej. „V takomto prípade by sa stále za obvyklý pobyt zosnulého mohol 

považovať štát pôvodu zosnulého, v ktorom sa nachádzalo centrum jeho rodinného a spoločenského života.“  

Situácia ale môže nastať v živote človeka aj taká, že žije striedavo v domovskom štáte,  ale aj v iných členských 

štátoch bez toho, aby sa v nich trvalo usadil. „Ak bol zosnulý štátnym príslušníkom jedného z týchto štátov alebo 

mal svoj hlavný majetok v jednom z týchto štátov, jeho štátna príslušnosť alebo umiestnenie tohto majetku by mohli 

byť osobitným faktorom pri celkovom posúdení všetkých skutkových okolností.“ 16   

Avšak ak zosnulý nemal v čase smrti obvyklý pobyt v členskom štáte, tak v tomto prípade nastupuje 

subsidiárna právomoc uvedená v čl. 10 Nariadenia. Ide v danom prípade o dôvody, ktoré majú povahu taxatívneho 

a hierarchického výpočtu. To znamená, že iba v týchto prípadoch sa uplatní subsidiárna právomoc súdu členského 

štátu.17  Podľa čl. 10 Nariadenia budú mať právomoc konať o dedičstve súdy členského štátu, v ktorom sa nachádza 

daný majetok, ktorý je predmetom dedičstva, za predpokladu, že: 

a) „mal zosnulý v čase smrti štátnu príslušnosť tohto členského štátu 18 alebo v prípade, že to tak nie je, 

b) mal zosnulý svoj predchádzajúci obvyklý pobyt v uvedenom členskom štáte a v čase, keď súd začal konať, 

neuplynulo viac ako päť rokov od zmeny tohto miesta obvyklého pobytu.“ 19, ak nie je ani takýto členský štát 

c) „súd členského štátu, v ktorom sa nachádza majetok, ktorý je predmetom dedičstva, má právomoc konať, 

ale len o tomto majetku.“   

 

Súdy pod písmenami a) a b) majú právomoc konať vo veci celého dedičstva, pričom súd uvedený pod 

písmenom c) má právomoc konať len o majetku, ktorý sa nachádza v danom štáte.20  

Nariadenie upravuje pravidlo „forum necessitatis“ (čl. 11), ktorý dáva možnosť vo výnimočných prípadoch 

založiť právomoc súdu na konanie o dedičstve, ak podľa ustanovení Nariadenia nemá právomoc žiadny iný súd v 

členskom štáte, a konanie sa nemôže účinne začať v treťom štáte.21  Možno teda skonštatovať, že predpokladom 

je, že vec má dostatočnú väzbu na členský štát EÚ, ktorý začal v danej veci konať, a že v treťom štáte : 

 „konanie nie je možné 

 konanie nemôže účinne začať alebo 

 konanie nie je možné viesť“ 

 

                                                 

 

12 Nariadenie používa pojem zosnulý, nie poručiteľ. 
13 všeobecná právomoc 
14 ROHAĽ, Peter : Európske osvedčenie o dedičstve a ďalšie pravidlá pri cezhraničných dedičských veciach v 
Európskej únii, s.1., dostupné online na : https://www.epi.sk/odborny-clanok/Europske-osvedcenie-o-dedicstve-a-
dalsie-pravidla-pri-cezhranicnych-dedicskych-veciach-v-Europskej-unii.htm  
15 KRAJČO, Jaroslav : Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) príručka pre notárov a dedičov (s judikatúrou 
súdov). Bratislava : Eurounion, 2016, s. 488. 
16  Bod 24 Preambuly Nariadenia, dostupné online na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650 
17 KRAJČO, Jaroslav : Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) príručka pre notárov a dedičov (s judikatúrou 
súdov). Bratislava : Eurounion, 2016, s. 492. 
18 v súvislosti s týmto ustanovením vo väzbe na štátnu príslušnosť treba upriamiť pozornosť aj na právnu úpravu 
štátneho občianstva Slovenskej republiky uskutočnené zákonom č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej 
republiky, a to najmä na ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) na základe ktorého dochádza k strate občianstva 
nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle. 
19  Čl. 10 Nariadenia, dostupné online na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650  
20 CSACH, Kristián- ŠIRICOVÁ,GREGOROVÁ, Ľubica -JÚDOVÁ, Elena : Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného a procesného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 281 s. 
21 HAČKOVÁ, Tatiana : Dedenie s medzinárodným prvkom v EÚ – nové nariadenie EÚ, s. 4, dostupné online na : 
https://www.epi.sk/odborny-clanok/dedenie-s-medzinarodnym-prvkom-v-eu--nove-nariadenie-eu.htm 

https://www.epi.sk/odborny-clanok/Europske-osvedcenie-o-dedicstve-a-dalsie-pravidla-pri-cezhranicnych-dedicskych-veciach-v-Europskej-unii.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/Europske-osvedcenie-o-dedicstve-a-dalsie-pravidla-pri-cezhranicnych-dedicskych-veciach-v-Europskej-unii.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
https://www.epi.sk/odborny-clanok/dedenie-s-medzinarodnym-prvkom-v-eu--nove-nariadenie-eu.htm
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Pričom dôvody naplnenia môžu byť rôzne skutočnosti, ktoré nie je možné všeobecne formulovať, pričom 

však budú závislé od okolností konkrétnej veci. 22 Avšak aj za tejto situácie musí daná dedičská vec vykazovať 

dostatočnú väzbu s členským štátom konajúceho súdu, u ktorého má byť konanie začaté. 23  

 

b) Právomoc v prípade, ak zosnulý zvolil rozhodné právo pre dedenie 

Jedným z cieľov Nariadenia je práve zabezpečiť to, aby orgán, ktorý koná v dedičstve, vo väčšine prípadov 

uplatňoval vlastný právny poriadok. 24Ak zosnulý počas ešte svojho života využil tú možnosť, ktorú mu dáva čl. 22 

Nariadenia, a zvolil rozhodné právo25, je možné práve niekoľkými spôsobmi preniesť alebo založiť právomoc súdu 

toho štátu, ktorého právo určil zosnulý ako za rozhodné. Avšak treba uviesť, že táto možnosť platí iba v tom prípade, 

že zvolené právo je právom členského štátu EÚ. Právomoc súdu členského štátu, ktorého právo bolo zvolené práve 

ako rozhodné pre dedenie26, je možné založiť dohodou o voľbe súdu (čl. 5)27 urobenou dotknutými účastníkmi 

konania.28 Takáto dohoda o voľbe súdu vychádzajúc z čl. 5 Nariadenia musí mať písomnú formu29, musí v nej byť 

uvedený dátum a musí byť podpísaná dotknutými účastníkmi.30 

Ak je uzavretá dohoda o voľbe súdu, súd, ktorý by začal konať vo veci dedičstva na základe čl. 4 (všeobecná 

právomoc) alebo čl. 10 (subsidiárna právomoc), je povinný odmietnuť vykonať právomoc vychádzajúc 

z ustanovenia čl. 6 písm. b) Nariadenia. Avšak môže nastať aj taká situácia,  že v konaní pred zvoleným súdom 

vyjde najavo, že danú dohodu o voľbe súdu nepodpísali všetci účastníci dedičského konania. 31 V takomto prípade, 

má aj tak zvolený súd právomoc konať, ak sa daní účastníci konania „...ktorí nie sú stranou dohody, zúčastnia na 

konaní bez toho, aby namietali právomoc súdu.“ 32   

Na založenie právomoci súdu členského štátu, ktorého právo bolo zvolené pre dedenie vychádzajúc 

z ustanovenia čl. 7 písm. c) Nariadenia stačí tiež, ak účastníci konania výslovne uznajú jeho právomoc.  To 

znamená „...že účastníci konania sa môžu priamo návrhom obrátiť na súd členského štátu, ktorého právo bolo 

zvolené , a to aj bez písomnej dohody o voľbe súdu, ak následne v konaní výslovne uznajú právomoc tohto súdu.“  

Avšak pričom pre tento prípad Nariadenie neobsahuje zhodujúce ustanovenie o odmietnutí právomoci dedičstva, 

ktorý má vo veci konať na základe čl. 4 (všeobecná právomoc) alebo čl. 10 (subsidiárna právomoc) Nariadenia. 33 

Avšak predsa ak vezme do úvahy,  že v mnohých členských štátoch sa práve dedičské konanie začína aj bez 

návrhu, tak súd členského štátu, ktorý má právomoc na základe či už všeobecnej právomoci (čl.4) alebo 

subsidiárnej právomoci (čl. 10), môže byť postavený pred problém, ako postupovať. Možno teda konštatovať, že 

výslovné uznanie právomoci súdu členského štátu možno prirovnať k mlčky vykonanej voľbe práva a teda súd 

s právomocou na základe všeobecnej právomoci (čl.4) alebo subsidiárnej právomoci (čl. 10) by mohol odmietnuť 

vykonávať právomoc analogicky ako v prípade dohody o voľbe práva. 34  Autori komentára poukazujú v tomto 

prípade práve na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-111/09 „Bílas“ interpretujúci čl. 24 

Nariadenia tak „...že sa má vykladať v tom zmysle, že súd, ktorý začal konanie bez toho, aby boli ustanovenia 

obsiahnuté v oddiele 3 kapitoly II tohto nariadenia dodržané, musí v prípade, že sa žalovaný zúčastní na konaní 

                                                 

 

22 KRAJČO, Jaroslav : Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) príručka pre notárov a dedičov (s judikatúrou 
súdov). Bratislava : Eurounion, 2016, s. 493. 
23 toto ustanovenie dopadá práve na tie situácie, kedy na území daného štátu je výkon štátnej moci paralyzovaný, 
napr. v dôsledku prebiehajúceho vojnového konfliktu. 
24 KRAJČO, Jaroslav : Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) príručka pre notárov a dedičov (s judikatúrou 
súdov). Bratislava : Eurounion, 2016, s. 489. 
25 ide o voľbu práva hmotného 
26 musí však ísť o právny poriadok členského štátu 
27 ide o dohodu – voľbu procesného charakteru 
28 CSACH, Kristián- ŠIRICOVÁ,GREGOROVÁ, Ľubica -JÚDOVÁ, Elena : Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného a procesného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 282 s. 
29  v zmysle Nariadenia sa považuje za rovnocennú s písomnou formou každá komunikácia elektronickými 
prostriedkami, ktorá umožňuje trvalý záznam o dohode. 
30 LYSINA, Peter – ĎURIŠ, Michal – HAŤAPKA, Miloš a kol.: Medzinárodné právo súkromné. Bratislava : C.H.Beck, 
2016. 333 s. 
31 CSACH, Kristián- ŠIRICOVÁ,GREGOROVÁ, Ľubica -JÚDOVÁ, Elena : Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného a procesného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 282 s. 
32  Čl. 9 Nariadenia, dostupné online na : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650  
33 CSACH, Kristián- ŠIRICOVÁ,GREGOROVÁ, Ľubica -JÚDOVÁ, Elena : Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného a procesného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 282 s. 
34  BERGQUIST, Ulf - DAMASCELLI, Domenico – FRIMSTON, Richard - LAGARDE, Paul- ODERSKY, Felix 
and  REINHARTZ, Barbara. EU Regulation on Succession and Wills : Commentary. Köln : Verlag Dr. Otto Schmidt, 
2015, 79 s. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
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a neuplatní námietku nedostatku právomoci, vyhlásiť, že má právomoc, pretože takáto účasť na konaní predstavuje 

implicitnú voľbu právomoci.“ 35 

Súd na základe všeobecnej právomoci (čl.4) alebo subsidiárnej právomoci (čl. 10) môže tiež právomoc 

odmietnuť vykonať, ak o to požiada niektorý z účastníkov konania, ak vzhľadom na praktické okolnosti dedičskej 

veci sa domnieva, že súdy zvoleného právneho poriadku členského štátu sú vhodnejšie na konanie v dedičskej 

veci vychádzajúc z ustanovenia čl. 6 písm. a) Nariadenia. 36 Tomuto ustanoveniu zodpovedá práve ustanovenie čl. 

7 písm. a) Nariadenia„...ktoré umožňuje súdu členského štátu, ktorého právo bolo zvolené, založiť si v takomto 

prípade právomoc.“37  

Možno teda uviesť, že čl. 6 a 7 Nariadenia predstavujú akúsi základnú kostru mechanizmu prenosu 

právomoci38 konať o dedičstve. Pričom čl. 6 Nariadenia upravuje postup súdu členského štátu, ktorý by inak mal 

vo veci právomoc, a čl. 7 Nariadenia je práve základom pre založenie právomoci tohto súdu, ktorého právny 

poriadok si zvolil zosnulý. 39 

 

3.1.  Ďalšie procesné otázky 

V Nariadení sú upravené aj ďalšie otázky, ktoré súvisia s právomocou, napr. v zmysle čl.12 je to obmedzenie 

konania ohľadom majetku nachádzajúceho sa v treťom štáte, ďalej podľa čl. 13 právomoc prijať vyhlásenie o prijatí 

alebo odmietnutí dedičstva, odkazu alebo povinného dedičského podielu, taktiež podľa čl. 17 prekážka začatej veci 

(litispedencie). V ustanovení čl. 19 nariadenia o dedičstve je osobitne upravená problematika právomoci vydávať 

predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení, 40  avšak konkrétne tomuto poslednému z menovaných 

ustanovení nebudeme v predmetnom článku venovať osobitnú pozornosť. 

 

a. Obmedzenie konania 

Pre konanie na súde ma taktiež osobitný význam aj čl. 12 Nariadenia vo svojom základe znamená čiastočne 

obmedzenie konania a rozhodovania o majetku, ktorý by ale inak bol predmetom konania.41  Môže sa totiž stať, že 

majetok, ktorý je predmetom dedičstva, sa bude nachádzať v treťom v štáte, pri ktorom je predpoklad „...že 

rozhodnutie súdu členského štátu v dedičskej veci neuzná a nevydá majetok dedičom.“ Pôjde najmä o také prípady 

týkajúce sa nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú na území tretieho štátu „...pretože väčšina právnych poriadkov 

vyhradzuje rozhodovanie o vecných právach k nehnuteľnostiam do právomoci svojich súdov.“ 42  Možno teda 

z uvedeného konštatovať, že majetok, ktorý sa teda nachádza v treťom štáte a Slovenská republika nie je s týmto 

daným štátom viazaná dvojstrannou zmluvou, ktorá by práve upravovala otázky dedičského konania, môže 

slovenský súd , ktorý koná v danej veci rozhodnúť na žiadosť niektorého z účastníkov o vyňatí tohto majetku z 

dedičského rozhodnutia. Účelom tohto ustanovenia čl. 12 Nariadenia je dať práve možnosť účastníkom, aby o 

takomto majetku v treťom štáte rozhodol príslušný orgán v tomto štáte „... pretože nemožno zabezpečiť, že 

rozhodnutie vydané v členskom štáte bude môcť mať právne účinky v treťom štáte.“43 

Treba podotknúť, že na viacerých rokovaniach sa viedla diskusia najmä o tom, že kto by mal daných dedičov 

upozorniť na tú skutočnosť, že dedičské rozhodnutie daného členského štátu o majetku v treťom štáte nebude 

v tom konkrétnom štáte uznateľné. Pričom tento čl. 12  Nariadenia bol prijatý po diskusii v takom znení, že požiadať 

o vyňatie musí práve účastník a súd tak neučiní sám ex offo (z úradnej povinnosti).44 Pre účastníkov konania 

                                                 

 

35  Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 20.5.2010, Bilas C-119/09, EU:C:2010:290, dostupný online na : 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=80967&text=&dir=&doclang=SK&part=1&occ=first&mo
de=lst&pageIndex=0&cid=6863243  
36 KRAJČO, Jaroslav : Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) príručka pre notárov a dedičov (s judikatúrou 
súdov). Bratislava : Eurounion, 2016, s. 489.  
37 CSACH, Kristián- ŠIRICOVÁ,GREGOROVÁ, Ľubica -JÚDOVÁ, Elena : Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného a procesného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 283 s. 
38 presun právomoci je možný iba medzi členskými štátmi 
39 CSACH, Kristián- ŠIRICOVÁ,GREGOROVÁ, Ľubica -JÚDOVÁ, Elena : Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného a procesného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018,  283 s. 
40 LYSINA, Peter – ĎURIŠ, Michal – HAŤAPKA, Miloš a kol.: Medzinárodné právo súkromné. Bratislava : C.H.Beck, 
2016, 334 s. 
41 KRAJČO, Jaroslav : Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) príručka pre notárov a dedičov (s judikatúrou 
súdov). Bratislava : Eurounion, 2016, s. 494. 
42 CSACH, Kristián- ŠIRICOVÁ,GREGOROVÁ, Ľubica -JÚDOVÁ, Elena : Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného a procesného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018,  284 s.  
43 HAČKOVÁ, Tatiana : Dedenie s medzinárodným prvkom v EÚ – nové nariadenie EÚ, s. 4, dostupné online na: 
https://www.epi.sk/odborny-clanok/dedenie-s-medzinarodnym-prvkom-v-eu--nove-nariadenie-eu.htm 
44 Tamže, s. 5. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=80967&text=&dir=&doclang=SK&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=6863243
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=80967&text=&dir=&doclang=SK&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=6863243
https://www.epi.sk/odborny-clanok/dedenie-s-medzinarodnym-prvkom-v-eu--nove-nariadenie-eu.htm
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o dedičstve to môže byť praktické najmä z toho dôvodu, že ak sa budú chcieť ujať takého majetku, ktorý sa 

nachádza na území takéhoto tretieho štátu , tak budú musieť aj tak iniciovať konanie v danom konkrétnom štáte.45 

 

b. Právomoc prijať vyhlásenie o prijatí alebo odmietnutí dedičstva 

Prijať vyhlásenie o prijatí alebo odmietnutí dedičstva, odkazu alebo povinného podielu je upravený v čl. 13 

Nariadenia. Na základe tohto článku sa zjednodušuje život dedičom v tom smere, že takéto vyhlásenie môžu učiniť: 

 pred súdom, ktorý má právomoc na prejednanie dedičstva 

 pred súdom členského štátu, kde majú svoj obvyklý pobyt.  

 

Avšak ak sa dedičia rozhodnú práve pre druhú možnosť, tak je ich povinnosťou o takom vyhlásení 

informovať súd, ktorý má právomoc na prejednanie dedičstva, a to treba vykonať v lehote46, ktorú určuje rozhodné 

právo pre dedenie. 47 

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť aj na určité rozdiely pri zodpovednosti dedičov. V zmysle nášho 

slovenského právneho poriadku dedič zodpovedá za možné poručiteľove dlhy len do výšky ceny nadobudnutého 

dedičstva. Avšak treba uviesť, že v Európe existujú aj také právne poriadky, kde za poručiteľove dlhy zodpovedá 

dedič práve aj svojim vlastným majetkom 48 napr. Španielsko.49  

 

c. Prekážka litispedencie 50 

Súd, na ktorom sa konanie začalo, takisto skúma aj prekážku iného začatého konania vychádzajúc 

z ustanovenia čl. 17 Nariadenia. O túto prekážku, ide v tom prípade,  ak sa vedú konania v tej istej danej veci 

a medzi tými istými konkrétnymi účastníkmi na súdoch odlišných členských štátov.51 V takomto prípade „...súd, 

ktorý začal konať neskôr, bez návrhu preruší konanie, až kým sa nepotvrdí právomoc, súdu, ktorý začal konať ako 

prvý. Keď sa potvrdí právomoc súdu, ktorý začal konať ako prvý, súd, ktorý začal konať neskôr, sa vzdá svojej 

právomoci v prospech prvého súdu.“52 Avšak táto právna úprava obsiahnutá v tomto predmetom ustanovení čl. 17 

Nariadenia, ktorá upravuje vzdanie sa právomocí v prospech súdu, ktorý začal vo veci konať sa skôr môže javiť 

ako nedostatočná. Nakoľko Nariadenie nám nedáva totiž odpoveď práve na to, ako by sa malo postupovať 

v prípade, ak konajúci súd nepostupuje práve tým spôsobom predpokladanými ustanoveniami čl. 17 Nariadenia, 

ale v konaní pokračuje a vo veci rozhodne, i keď vydaniu neskoršieho rozhodnutia bránila prekážka res iudicita.53  

V tomto prípade je možné vec riešiť iba postupom, ktorý nám vyplýva z ustanovenia čl. 40 Nariadenia.54 

 

4 VÝHRADA VEREJNÉHO PORIADKU V SLOVENSKOM PRÁVNOM PORIADKU 

Treba uviesť, že právny poriadok určený podľa tohto predmetného Nariadenia sa uplatní, aj keby bol 

právnym poriadkom tretieho štátu vychádzajúc z ustanovenia čl. 20 Nariadenia, a bude sa ním spravovať celé 

dedičstvo.55 To teda znamená, že napr. nigérijský štátny príslušník s obvyklým pobytom dajme tomu vo Francúzsku 

si môže pre svoje dedenie zvoliť hmotné právo štátu Nigérie a francúzsky notár tak musí plne rešpektovať túto 

                                                 

 

45 obdobné pravidlo je obsiahnuté aj v našom ZMPS konkrétne v ustanovení § 44, podľa ktorého slovenský súd 
nerozhoduje o majetku nachádzajúcom sa v inom cudzom štáte, ktorý rozhodnutia slovenských orgánov neuznáva 
ex lege (zo zákona) 
46 v našom slovenskom právnom poriadku je takáto lehota na vyhlásenie o odmietnutí dedičstva jeden mesiac odo 
dňa, keď bol dedič upovedomený súdom o práve takéto dedičstvo odmietnuť, a aj o následkoch takéhoto 
odmietnutia 
47 HAČKOVÁ, Tatiana : Dedenie s medzinárodným prvkom v EÚ – nové nariadenie EÚ, s. 5, dostupné online na : 
https://www.epi.sk/odborny-clanok/dedenie-s-medzinarodnym-prvkom-v-eu--nove-nariadenie-eu.htm 
48 HAČKOVÁ, Tatiana : Dedenie s medzinárodným prvkom v EÚ – nové nariadenie EÚ, s. 5, dostupné online na: 
https://www.epi.sk/odborny-clanok/dedenie-s-medzinarodnym-prvkom-v-eu--nove-nariadenie-eu.htm 
49 Are the heirs l iable for the deceased's debts and, if yes, under which conditions?, dostupné 
online na : https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-es-en.do#toc_7  
50 prekážka začatej veci 
51 KRAJČO, Jaroslav : Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) príručka pre notárov a dedičov (s judikatúrou 
súdov). Bratislava : Eurounion, 2016, s. 500. 
52  Čl. 17 Nariadenia, dostupné online na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650 
53 prekážka rozhodnutej veci 
54 KRAJČO, Jaroslav : Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) príručka pre notárov a dedičov (s judikatúrou 
súdov). Bratislava : Eurounion, 2016, s. 500. 
55 IMRICH BREZNOŠČAKOVÁ, Miriam : Cezhraničné dedenie : Nariadenie EÚ č. 650/2012 o cezhraničných 
dedičstvách. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 179. 

https://www.epi.sk/odborny-clanok/dedenie-s-medzinarodnym-prvkom-v-eu--nove-nariadenie-eu.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/dedenie-s-medzinarodnym-prvkom-v-eu--nove-nariadenie-eu.htm
https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-es-en.do#toc_7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
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voľbu, a aplikovať právo tretieho štátu. Ustanovenie čl. 23 Nariadenia nám stanovuje okruhy otázok, ktoré sa 

spravujú právnym poriadok stanoveným podľa Nariadenia. 

 

a) Všeobecné pravidlo 

Podľa ustanovenia čl. 21 Nariadenia je rozhodným právom pre dedenie právo štátu, v ktorom mal zosnulý 

obvyklý pobyt.56 Možno teda konštatovať, že by to mala byť taká krajina, v ktorej mal zosnulý najužšie väzby či už 

rodinné, pracovné, spoločenské tak i majetkové.57 Ako možno z dikcie ustanovenia čl. 21 ods. 158 badať, tak 

prednosť pred týmto všeobecným pravidlom budú mať iné kritéria. Predmetné ustanovenie čl. 21 ods. 2 Nariadenia 

obsahuje tzv. únikovú doložku, ak mal zosnulý v čase smrti preukázateľné užšie väzby na iný štát59, aby sa použilo 

vo výnimočných prípadoch právo tohto iného štátu.60 Nariadenie v bode 25 Preambuly vysvetľuje možnosť využitia 

únikovej doložky.61 Pričom únikovú doložku treba vyklať vždy reštriktívne.  

Ako sme už vyššie spomenuli rozhodným právom sa spravuje dedenie celého majetku. Avšak jedinou 

výnimkou „... je povinnosť rešpektovať právne predpisy platné v štáte, kde sa nachádza určitý nehnuteľný majetok, 

teda predpisy, ktoré pre dedenie tohto majetku ustanovujú z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov 

osobitný režim (čl.30).“ 62 

 

b) Voľba rozhodného práva  

V ustanovení čl. 22 Nariadenia je upravená voľba rozhodného práva, ktorá je vyjadrením vôle osoby práve 

vo väzbe na štátnu príslušnosť. 63  

Z hľadiska možnosti, ktoré  právne poriadky si môžu osoby zvoliť za rozhodne právo v konaní o dedičstve 

možno hovoriť teda o akejsi  obmedzenej voľbe rozhodného práva, keďže osoba si nemôže totiž zvoliť akékoľvek 

platné právo.64 Predmetné ustanovenie Nariadenia umožňuje vykonať voľbu práva, ktorým sa bude riadiť dedenie 

jej celého dedičstva,  ak si zvolí právny poriadok toho štátu, ktorého bol príslušníkom v čase voľby, alebo čase 

úmrtia.65 

Avšak ak má táto osoba viacero štátnych príslušnosti „...môže si zvoliť právny poriadok ktoréhokoľvek  zo 

štátov, ktorých je v čase voľby alebo v čase úmrtia štátnym príslušníkom.“ 66  Platnosť tejto voľby vyžaduje 

uskutočnenie voľby vo forme písomného vyhlásenia, ktorého vo svojej podstate vyjadruje nakladanie s majetkom 

pre prípad smrti. Prípadná zmena voľby práva alebo odvolanie voľby práva po formálnej stránke musí spĺňať 

náležitosti zmeny alebo odvolania právneho úkonu nakladania s majetkom pre prípad smrti.67 Platnosť právneho 

úkonu takto uskutočnenej voľby sa riadi zvoleným právnym poriadkom. 

                                                 

 

56 vychádzajúc z judikatúry Najvyššieho súdu SR 5 Cdo 10/2012 pojem „obvyklý pobyt“ zaviedla do terminológie 
medzinárodného práva súkromného Haagska konferencia prostredníctvom dohovorov, ktoré boli touto 
organizáciou vypracované. Najskôr sa tento pojem používal v oblasti medzinárodného práva súkromného, a neskôr 
na to sa začal používať aj v oblasti medzinárodného práva procesného ako kritérium pre založenie medzinárodnej 
súdnej právomoci. 
57  TYTYKALOVÁ, Halka : Dediť za hranicami má byť ľahšie, dostupné online na: https://magazin-

reality.sme.sk/c/7154695/dedit-za-hranicami-ma-byt-lahsie.html  
58 „ak nie je ustanovené inak“ 
59 môže ísť napr. o také prípady, keď zosnulý zmenil svoj obvyklý pobyt len krátko pred smrťou, alebo ak dôchodcu 
do smrti opatruje dcéra, ktorá však žije v cudzine. 
60 LYSINA, Peter – ĎURIŠ, Michal – HAŤAPKA, Miloš a kol.: Medzinárodné právo súkromné. Bratislava : C.H.Beck, 
2016. 337 s. 
61  Bod 25 Preambuly Nariadenia, dostupné online na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650  
62 CSACH, Kristián- ŠIRICOVÁ,GREGOROVÁ, Ľubica -JÚDOVÁ, Elena : Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného a procesného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 287 s. 
63  v podmienkach Slovenskej republiky je možná strata štátneho občianstva podľa ustanovenia § 9 zákona 
č.40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky. 
64 LYSINA, Peter – ĎURIŠ, Michal – HAŤAPKA, Miloš a kol.: Medzinárodné právo súkromné. Bratislava : C.H.Beck, 

2016. 337 s. 
65 KRAJČO, Jaroslav : Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) príručka pre notárov a dedičov (s judikatúrou 
súdov). Bratislava : Eurounion, 2016, s. 503. 
66 Čl. 22 ods. 1 Nariadenia, dostupné online na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650 
67 LYSINA, Peter – ĎURIŠ, Michal – HAŤAPKA, Miloš a kol.: Medzinárodné právo súkromné. Bratislava : C.H.Beck, 
2016. 337 s.  

https://magazin-reality.sme.sk/c/7154695/dedit-za-hranicami-ma-byt-lahsie.html
https://magazin-reality.sme.sk/c/7154695/dedit-za-hranicami-ma-byt-lahsie.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0650
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Taktiež  treba podotknúť, že pri skúmaní platnosti voľby práva je potrebné posúdiť, či pre prejednanie 

predmetnej veci je daná právomoc súdu EÚ.68 Voľba práva podľa tohto Nariadenia je tiež platná aj vtedy, ak zvolený 

poriadok daného štátu neumožňuje voľbu práva v dedičských veciach. Na základe takto zvoleného právneho 

poriadku sa však určí „...hmotnoprávna platnosť voľby práva t.j. na jeho základe by sa malo určiť, či mu osoba, 

ktorá sa rozhoduje porozumela a súhlasí s ním.“ Toto čo sme uviedli, by malo platiť rovnako aj „.. pre právny úkon, 

ktorým sa mení alebo ruší aj forma vyhlásenia o voľbe práva.“ 69 

Jedným z hlavných cieľov Nariadenia je práve princíp jednoty dedičského práva, ktorý môže viesť k takej 

interpretácii, že aj výber inštitútu dedičského práva vlastného právnemu poriadku štátu, ktorého je poručiteľ 

občanom, a ktorý právo štátu obvyklého pobytu poručiteľa nepozná, je možné na účely predmetného Nariadenia 

považovať za určitú konkludentnú voľbu práva. Príkladom takého niečoho môže byť prípad C-218/16 Kubicka 70 

z roku 2017.71 

Ustanovenie čl. 23 Nariadenia určuje rozsah pôsobnosti rozhodného práva, a to tak, že právnym poriadkom, 

ktorý bol určený spôsobom uvedeným v ustanoveniach čl. 21 a čl. 22 Nariadenia sa spravuje tak celé dedičstvo.72 

Avšak ak je to vhodné tak ustanovenie čl. 23 ods. 1 sa uplatní aj na zmenu alebo odvolanie iného právneho úkonu 

nakladania s majetkom pre prípad smrti ako dedičskej zmluvy, okrem, ak nedošlo k voľbe podľa čl. 24 ods. 2 

Nariadenia. Ustanovenie čl. 23 ods. 2 iba demonštratívne vymenúva skutočnosti, ktoré sa posudzujú podľa práva 

stanoveného na základe čl. 21 a čl. 22 Nariadenia.73 

V prípade, ak nie je dedič zo zákona ani zo závetu, tak dedičstvo spravidla nadobúda štát. 74  Podľa 

niektorých právnych poriadkov je však štát v pozícii práve dediča, podľa zas iných právnych poriadkov nadobúda 

štát uvoľnený majetok, ktorý sa nachádza na jeho území z titulu územného suveréna.75 Pričom Nariadenie do 

vnútroštátnej úpravy týchto daných otázok nezasahuje. Avšak v  ustanovení čl. 33 Nariadenia priznáva členskému 

štátu právo nadobúdať majetok z dedičstva, ktorý sa nachádza na jeho území „...ak mu takéto právo priznáva jeho 

právny poriadok a ak podľa rozhodného práva pre dedenie nie je dedič fyzická osoba (neprihliada sa teda na 

dedičské právo cudzieho štátu alebo inštitúcie)“  a  nie je tiež ani dedič alebo odkazovník  na základe práve 

právneho  úkonu pre prípad v smrti, a v takomto prípade by cudzí štát alebo inštitúcia teda dediť mohli.76  

 

4.1.  Právne úkony mortis causae 

Čo treba uviesť je, že predmetné Nariadenie tiež upravuje osobitne právo rozhodné pre formálnu 

a hmotnoprávnu platnosť právnych úkonov mortis causae (čl. 24 až 27 Nariadenia).77 Avšak bližšie týmto právnych 

úkonov mortis causae nebude venovaná hlbšia a podrobnejšia analýza v predmetnom článku. Čo treba ale uviesť 

je, že prípustnosť a hmotnoprávna platnosť právnych úkonov mortis causae sa spravidla spravujem tým právom, 

ktoré by bolo rozhodným pre dedenie po osobe resp. po osobách „...ktorá právny úkon urobila, ak by zomrela v deň, 

keď právny úkon urobila.“.78 Ako príklad možno uviesť obvyklý pobyt závetcu v čase, keď závet urobil. Rozhodné 

právo pre formálnu platnosť právnych úkonov mortis causae Nariadenia je možno povedať upravená podľa 

rovnakých kritérií, aké sú aj uvedené v Dohovore o rozhodnom práve pre formu závetov z 5.10.1961, ktorý bol 

prijatý Haagskou konferenciou medzinárodného práva súkromného.79 Pričom treba uviesť, že Slovenská republika 

                                                 

 

68 Čl.4 a nasl. Nariadenia 
69 KRAJČO, Jaroslav : Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) príručka pre notárov a dedičov (s judikatúrou 
súdov). Bratislava : Eurounion, 2016, s. 503. 
70  Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 12.10.2017, Kubicka C-218/16, EU:C:2017:755, dostupné online na: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:62016CJ0218  
71 SLAŠŤAN, Miroslav – SIMAN, Michael a kol.: Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva súkromného. 

Pezinok : Justičná akadémia Slovenskej republiky Slovenská asociácia európskeho práva, 2018, s. 98-99. 
72 CSACH, Kristián- ŠIRICOVÁ,GREGOROVÁ, Ľubica -JÚDOVÁ, Elena : Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného a procesného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 287 s.  
73 KRAJČO, Jaroslav : Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) príručka pre notárov a dedičov (s judikatúrou 
súdov). Bratislava : Eurounion, 2016, s. 505. 
74 právny titul nadobudnutia je v jednotlivých štátoch rôzny. 
75 právna úprava v Slovenskej republike 
76CSACH, Kristián- ŠIRICOVÁ,GREGOROVÁ, Ľubica -JÚDOVÁ, Elena : Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného a procesného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 288 s.   
77 čl. 24 iné právne úkony nakladania s majetkom pre prípad smrti ako dedičské zmluvy, čl. 25 dedičská zmluva, čl. 
26 hmotnoprávna platnosť právnych úkonov nakladania s majetkom pre prípad smrti, čl. 27 formálna platnosť 
písomného právneho úkonu nakladania s majetkom pre prípad smrti. 
78 CSACH, Kristián- ŠIRICOVÁ,GREGOROVÁ, Ľubica -JÚDOVÁ, Elena : Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného a procesného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 288 s.      
79 členské štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto predmetného Dohovoru, môžu pokračovať v jeho uplatňovaní 
v zmysle výnimky uvedenej v čl. 75 ods. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:62016CJ0218
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nie je zmluvnou stranou tohto predmetného Dohovoru. Postačí, ak právny úkon vyhovuje požiadavkám práve 

niektorého z tých právnych poriadkov, na ktoré tieto dané kolízne kritéria odkazujú. Hmotnoprávna platnosť 

právneho úkonu voľby práva sa však posudzuje podľa zvoleného práva tzv. hypotetický štatút. 

 

4.2.  Osobitné režimy dedenia 

Taktiež s uplatňovaním rozhodného práva je potrebné spomenúť aj problematiku tzv. osobitných režimov, 

t.j. režimov, ktoré sa týkajú určitých kategórií majetkov, taktiež na osobitnom dodržiavaní ale aj ochrane, na ktorých 

členské štáty trvajú práve či už z historických, ekonomických, sociálnych ale aj rodinných dôvodov uvedenú v čl.30 

Nariadenia. Ide o akúsi výnimku z uplatňovanie rozhodného práva, ktoré je určené podľa predmetného Nariadenia. 
80 Avšak aby ciele a účely daného Nariadenia zostali zachované treba túto výnimku vykladať reštriktívne.81 

 

4.3.  Adaptácia (cudzieho) neznámeho práva 

V čl. 31 Nariadenia je  zakotvená tzv. adaptácia (cudzieho) neznámeho práva. Spolupráca medzi tými 

orgánmi príslušných členských štátov t.j. členského štátu, v ktorom sa vedie takéto konanie o dedičstve, a ktorý aj 

vydal dedičské rozhodnutie, a toho členského štátu, v ktorom má dôjsť k zapísaniu sa ustanoví v tých prípadoch, 

keď bude potrebné, aby sa objasnila povaha a obsah neznámeho vecného práva,82 a orgánu štátu zápisu, ktorý 

bol súčinný pri danom vypracovaní toho predmetného dokumentu obsahujúceho adaptáciu práva.83 Bude to teda 

na každom jednom členskom štáte, aby si určil orgán, ktorý bude za toto prispôsobenie zodpovedný. Nariadenie 

zaviedlo tú povinnosť, aby každý členský štát podľa noriem svojho daného práva „...vypracoval formuláre pre zápis 

do registrov nehnuteľností, upravujúceho podmienky zápisu vecných práv do registrov nehnuteľností.“84 

 

4.4.  Spätný odkaz 

Takisto Naradenie upravuje aj problematiku spätného odkazu stanovenú v čl. 34. Ustanovenie čl. 34 ods. 1 

nám hovorí, že kolízne normy, ktoré sú stanovené v predmetnom Nariadení môžu viesť k uplatňovaniu právneho 

poriadku tretieho štátu. A teda v tomto prípade by sa mali zohľadniť práve normy medzinárodného práva 

súkromného v uvedenom štáte. Ak by v týchto normách bol uvedený spätný odkaz a ďalší odkaz, či už na právny 

poriadok členského štátu, alebo na právny poriadok tretieho štátu, ktorý by však na konanie o dedičstve uplatnil 

vlastný právny poriadok, tak takýto spätný a ďalší odkaz by sa mal prijať s tým cieľom aby sa zabezpečil 

medzinárodný súlad.  V čl. 34 ods. 2 Nariadenie sú zakotvené tie situácie, kedy sa spätný odkaz neuplatní 

v súvislosti s právnymi poriadkami uvedenými v čl. 21.ods.2, v čl.22, v čl.27,v čl. 28 písm. b), a čl. 30 Nariadenia.85 

 

4.5.  Verejný poriadok (ordre public) 

Takisto aj inštitút verejného poriadku (ordre public) je upravený v Nariadení, konkrétne  v čl. 35. Podľa 

predmetného čl. 35 a Preambuly Nariadenia 53 uplatnenie právneho poriadku možno odmietnuť len v prípade 

zjavného rozporu s verejným poriadkom. Avšak bližšie mu nebude venovaná pozornosť v predmetnom článku.86 

 

5 ZÁVER 

Nariadenie významným krokom uľahčilo cezhraničné dedenie európskym občanom. Právny aspekt 

predmetného Nariadenia sa zameral na odstránenie všetkých prekážok voľného pohybu osôb, ktoré majú bydlisko 

v Európskej únie, a ktorí si takto vopred môžu usporiadať svoje dedičstvo, a takisto aj efektívne zaručiť práva 

dedičov alebo odkazovníkov a iných osôb spojených so zosnulým, ako aj veriteľov poručiteľa. 

Ako sme mohli vidieť Nariadenie naozaj obsahuje komplexnú úpravu právomoci konania o dedičstve. 

Nariadenie právomoc o dedičských veciach člení podľa viacerých kritérií, ktoré sme si vyššie menovali.  Možno ale 

skonštatovať, že celé predmetné Nariadenie je postavené v podstate na kritériu obvyklého pobytu zosnulého v čase 

smrti, a teda aj týmto kritériom je daná aj právomoc súdu – všeobecná právomoc. Teda v zmysle Nariadenia, ako 

                                                 

 

80 príklad osobitného režimu v Slovenskej republike je možné uviesť napr. ustanovenia o opatreniach proti drobeniu 
pozemkov v zmysle zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva  
81 HAČKOVÁ, Tatiana : Dedenie s medzinárodným prvkom v EÚ – nové nariadenie EÚ, s. 6, dostupné online na: 
https://www.epi.sk/odborny-clanok/dedenie-s-medzinarodnym-prvkom-v-eu--nove-nariadenie-eu.htm 
82 napríklad francúzskeho orgánu 
83 malo by ísť o iný justičný orgán, napríklad okresný úrad v Slovenskej republike-príslušný katastrálny odbor 
uvedené zapisuje iba záznamom. 
84 IMRICH BREZNOŠČAKOVÁ, Miriam : Cezhraničné dedenie : Nariadenie EÚ č. 650/2012 o cezhraničných 
dedičstvách. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 64 
85 Tamže, s. 64-65 
86 IMRICH BREZNOŠČAKOVÁ, Miriam : Cezhraničné dedenie : Nariadenie EÚ č. 650/2012 o cezhraničných 
dedičstvách. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 65. 

https://www.epi.sk/odborny-clanok/dedenie-s-medzinarodnym-prvkom-v-eu--nove-nariadenie-eu.htm


 

30 

 

sme si v článku uviedli, o obvyklý pobyt ako hraničné kritérium nejde o prípad trvalého pobytu. Miesto obvyklého 

pobytu zosnulého v čase smrti sa zhoduje so stredobodom záujmu zosnulého a často s miestom, kde sa nachádza 

väčšina jeho majetku. Avšak okrem zmienenej všeobecnej právomoci Nariadenie obsahuje aj viacero spomínaných 

iných právomoci. Taktiež Nariadenie umožňuje rozhodnúť aj o takom majetku, ktoré sa nenachádza na území 

členského štátu EÚ. Som toho názoru, že zakotvenie hraničného určovateľa ako obvyklý pobyt zosnulého je do 

značnej miery priaznivejšie, ako keby sa mal klásť dôraz v Nariadení povedzme na jeho štátnu príslušnosť, ktorý 

je zakotvený napr. v našej právnej úprave v ZMPS. 

V prípade rozhodného práva sa v Nariadení presadzuje takisto všeobecné pravidlo právo obvyklého pobytu 

zosnulého. Avšak Nariadenie zakotvuje aj tzv. únikovú doložku so svojou výnimočnou povahou pre jej aplikáciu. 

Nariadenie zavádza pre európskeho občana možnosť vyhnúť sa uplatneniu rozhodného práva obvyklého pobytu 

tým, že mu umožňuje voľbu práva. Osobne vnímam túto možnosť ako veľmi priaznivú v Nariadení, keďže sa naozaj 

prihliada práve na vôľu poručiteľa a na jeho vlastné slobodné rozhodnutie. 

Možno teda skonštatovať, že tak ako sa nám spočiatku komplikovane javila právna úprava určovania 

medzinárodnej právomoci i rozhodného práva v dedičských veciach v Nariadení, tak možno nakoniec povedať, že 

táto problematika nie je až taká zložitá, ako sa na prvý pohľad môže zdať. 
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OSOBITOSTI VOĽNÉHO POHYBU SÚDNYCH ROZHODNUTÍ - EURÓPSKY 

EXEKUČNÝ TITUL 
 

Viktória Jančárová 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Abstract: This scientific article assesses whether, from the creditors' point of view, it is more convenient to use the 

EET Regulation or the Brussels Ia Regulation when recovering a claim abroad. To this end, it is necessary to define 

the concept of a European Enforcement Order, to assess the differences between the EET Regulation and the 

Brussels I Regulation, as well as the Brussels Ia Regulation. The scientific article also tries to summarize the most 

important parts of the selected issue both for the laic public and also for the knowledgeable reader. The basic 

method used in the professional article is the method of study and analysis of professional literature, legal 

enactments and practice of the courts. 

 

Abstrakt: Tento odborný článok prináša posúdenie, či je z pohľadu veriteľov pri vymáhaní pohľadávky v cudzine 

výhodnejšie využiť Nariadenie EET alebo Nariadenie Brusel Ia. Za týmto účelom je potrebné vymedziť pojem 

európsky exekučný titul, posúdiť odlišnosti medzi Nariadením EET a Nariadením Brusel I, ako aj Nariadením Brusel 

Ia. Odborný článok sa snaží i o zhrnutie najpodstatnejších častí vybranej problematiky, ako pre laickú verejnosť, 

tak i pre znalého čitateľa. Základná metóda použitá v odbornom článku je metóda štúdia i analýzy odbornej 

literatúry, právnych predpisov a judikatúry. 

 

Key words: European Enforcement Order, enforceability, Brussels I, Brussels Ia, creditor, recovery of claims. 

 

Kľúčové slová: Európsky exekučný titul, vykonateľnosť, Brusel I, Brusel Ia, veriteľ, vymáhanie pohľadávok. 

 

1 ÚVOD 

Pri osobitostiach voľného pohybu súdnych rozhodnutí má veľký význam predovšetkým otázka uznania a 

výkonu rozhodnutí. Táto problematika nachádza svoj pôvod v jednej zo štyroch slobôd, na ktorých je budovaný 

vnútorný trh Európskej únie. Ide o slobodu voľného pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu. V našom prípade pôjde 

predovšetkým o súvis so slobodou voľného pohybu osôb.  

Voľný pohyb v rámci EÚ so sebou priniesol mnoho benefitov. Avšak, pri vymáhaní pohľadávok v inej krajine 

samozrejme vyvstávajú na povrch i rôzne riziká, resp. problémy.  „Problémov, ktoré môže pri domáhaní sa svojich 

práv klasickým spôsobom zapríčiniť jeden dlžník z cudziny je hneď niekoľko – nájdenie dlžníka, zabezpečenie 

prekladov, porozumenie právnemu či súdnemu systému v zahraničí. Rozmanitosť zahraničných právnych systémov 

a snaha o  zjednodušenie a zrýchlenie súdnych procesov viedla v Európskej únii k vydaniu niekoľkých nariadení. 

Ich cieľom je zaistiť spoluprácu európskych krajín v občianskych a obchodných veciach s medzinárodným prvkom, 

zjednotiť základné inštitúty v rámci rôznych štátov a umožniť tak veriteľom efektívne brániť svoje práva.“1 

V intenciách osobitostí voľného pohybu súdnych rozhodnutí možno poukázať na tri alternatívne postupy 

podľa samostatných nariadení, prostredníctvom ktorých je možné realizovať vymáhanie pohľadávky. Je nutné 

podotknúť, že výkon samotného rozhodnutia sa spravuje podľa právneho poriadku lex fori. Predmetné nariadenia 

len určitým spôsobom „zjednodušujú“ vymáhanie pohľadávok a do úpravy výkonu rozhodnutia zasahujú len 

minimálne.2   

Ako sme poukázali, máme k dispozícii tri alternatívne postupy, a to podľa Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, Nariadenia 

                                                 

 

1 VAVRO, T. Voľný pohyb dlžníkov v EÚ - ako ich dobehnúť? [online]. In: Podnikajte, 2012 [cit. 15.02.2021]. 
Dostupné z: ˂https://www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/volny-pohyb-dlznikov-ako-ich-dobehnut˃. 
2 Bližšie pozri: LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: 
C. H. Beck, 2016, str. 399-400: "...MPS sa tradične vlastným výkonom cudzích rozhodnutí nezaoberá a je uznaným 
princípom, že výkon cudzieho rozhodnutia sa spravuje vnútroštátnym procesným právom štátu výkonu (lex fori). 
Niektoré novšie nariadenia majú tendenciu zasahovať aj do vlastného rozhodnutia a harmonizovať jeho prvky. U 
európskych nariadení je to predovšetkým v dôsledku zrušenia exekvatúru, keď sa zohľadnenie všetkých či 
niektorých aspektov uznania cudzieho rozhodnutia presúva do štádia jeho výkonu...Ani tieto právne nástroje však 
nepotierajú základný princíp MPS, že výkon rozhodnutia sa spravuje lex fori. V rozsahu, v ktorom európska či 
medzinárodná norma neupravuje inak, sa naďalej v otázkach výkonu cudzieho rozhodnutia uplatňuje lex fori."   
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Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze a 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach 

s nízkou hodnotou sporu. Samozrejme, zvolenie osobitného postupu bude prichádzať do úvahy len vtedy, ak je 

postup na daný konkrétny prípad aplikovateľný, t. j., že spĺňa požiadavky stanovené nariadeniami. 

V samostatných kapitolách predkladaného článku sa zameriavame na problematiku európskeho 

exekučného titulu. Vymedzíme si, čo je možné pod pojmom „európsky exekučný titul“ rozumieť, pôsobnosť 

Nariadenia EET, ako aj aké rozhodnutia je možné ako európsky exekučný titul osvedčiť. Pozornosť upriamime i na 

rozdiely medzi úpravou Nariadenia EET a Nariadenia Brusel I. Na záver článku neopomíname ani analýzu právneho 

stavu de lege lata, kde poukazujeme na to, či je pre veriteľov výhodnejšie vymáhať svoje pohľadávky 

prostredníctvom Nariadenia EET alebo Nariadenia Brusel Ia, nakoľko sa jedná o významnú problematiku a je 

dôležité sa oboznámiť s prípadnými výhodami alebo i nevýhodami vymáhania pohľadávok podľa toho ktorého 

nariadenia. 

 

2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Európska únia rozvíja v zmysle ZFEÚ justičnú spoluprácu v občianskych veciach. Vychádzajúc z článku 81 

ZFEÚ, Únia, konkrétne Európsky parlament a Rada, prijíma opatrenia potrebné na rozvoj vnútorného trhu a 

odstraňuje prekážky na zabezpečenie riadneho priebehu občianskoprávneho konania. Môžeme konštatovať, že 

uvedený článok3 bol východiskom pre prijatie Nariadenia EET, ako i iných nemenej významných Nariadení (Brusel 

Ia, Nariadenie, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, Nariadenie, ktorým sa ustanovuje 

európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a pod.). 

V prípade európskeho exekučného titulu, európskeho platobného rozkazu a sporov s nízkou hodnotou ide 

o osobitné druhy, resp. spôsoby, uplatňovania pohľadávok, ktoré môžu byť pre subjekt pri vymáhaní jeho 

pohľadávky značne výhodnejšie. 

Cieľom Nariadenia EET je zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie možné v inom členskom štáte zjednodušene 

vykonať. Oprávnenému nie je totiž stanovená povinnosť absolvovať osobitné konanie o vyhlásení vykonateľnosti a 

rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul je možné v inom členskom štáte vykonať tak, ako keby bolo 

vydané v členskom štáte výkonu.4 

„Európsky exekučný titul predstavuje osobitný inštitút (osobitnú formu, spôsob osvedčenia súdneho 

rozhodnutia), ktorý spočíva v tom, že ak sú splnené nariadením stanovené podmienky (t. j. ak je nárok nesporný a 

ak boli dodržané procesné podmienky), môže súd štátu, v ktorom bolo rozhodnutie vydané takéto rozhodnutie 

osvedčiť ako európsky exekučný titul pre nesporné nároky (pričom takýto exekučný titul je vykonateľný v ostatných 

členských štátoch Európskej únie). Európske konanie o platobnom rozkaze (pričom európsky platobný rozkaz je 

vykonateľný v ostatných členských štátoch Európskej únie) a európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu 

(rozsudok vydaný v tomto konaní je rovnako vykonateľný v ostatných členských štátoch Európskej únie) predstavujú 

nové spôsoby konania.“5 

Podľa nášho názoru je však nutné poukázať na kontext slovného spojenia „nové spôsoby konania“, ktoré 

nepredstavuje nové spôsoby výkonu rozhodnutia. Nariadenie EET do procesu vydania rozhodnutia vydaného v 

civilnom konaní na základe procesnoprávnych predpisov lex fori nezasahuje. Avšak Nariadenie, ktorým sa zavádza 

európske konanie o platobnom rozkaze, ako i Nariadenie, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s 

nízkou hodnotou sporu obsahujú zjednotené procesné normy nachádzacieho konania a konečné rozhodnutie 

vydané v týchto konaniach má osobitné postavenie. Konanie, v ktorom je vydaný európsky platobný rozkaz, či 

rozsudok vydaný vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa totiž spravuje jednotnými európskymi procesnými 

pravidlami, resp. pravidlami obsiahnutými v predmetných nariadeniach. Vďaka tejto skutočnosti rozhodnutie požíva 

osobitné „výhody“ pri výkone v iných členských štátoch, a to v zmysle vykonateľnosti bez potreby konania o 

exequatur a bez možnosti namietať jeho uznanie. 

V článku sa budeme ďalej zameriavať na pôsobnosť Nariadenia EET, osvedčenie o európskom exekučnom 

titule podľa Nariadenia EET, rozdiely medzi Nariadením EET a Nariadením Brusel I, ako i na to, či je v právnej 

úprave de lege lata pre veriteľa priaznivejšie vymáhanie pohľadávky prostredníctvom Nariadenia EET alebo 

Nariadenia Brusel Ia. 

 

 

                                                 

 

3 A tiež jeho predchodca (čl. 65 Zmluvy o založení ES). 
4 VAŠKE, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 202. 
5 ĎURIŠ, M. Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných 
veciach. In: Bratislavské právnické fórum, 2013. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta. s. 1157.  
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2.1. Pôsobnosť Nariadenia EET 

Z hľadiska pôsobností nariadenia je vecná pôsobnosť vymedzená v čl. 2, podľa ktorého Nariadenie EET 

je možné uplatniť na občianske a obchodné veci bez ohľadu na podstatu súdu alebo tribunálu. Táto pôsobnosť je 

vymedzená rovnako ako i v Nariadení Brusel Ia v čl. 1 (taktiež aj v Nariadení Brusel I). Je nutné poukázať na to, že 

Nariadenie EET nebude voči Bruselu I vo vzťahu lex specialis, nakoľko, ak je splnená vecná pôsobnosť Nariadenia 

Brusel I, tak rozhodnutie, súdny zmier, ako i verejnú listinu je možné uznať a vykonať podľa tohto nariadenia.6 Pri 

vecnej pôsobnosti je nutné sa pozastaviť nad tým, čo možno zaradiť do pojmu „občianske a obchodné veci“. 

Východiskom v tomto prípade je judikatúra SDEÚ, ktorú si môžeme v stručnosti priblížiť na niekoľkých rozsudkoch:  

• Súdny dvor pri výklade pojmu „občianske a obchodné veci“ vo svojom rozhodnutí vo veci LTU 

Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG v. Eurocontrol7 poukázal na to, že je nutné tento pojem vykladať 

autonómne, po prvé s ohľadom na ciele príslušnej legislatívy Spoločenstva a, po druhé, s prihliadnutím na 

všeobecné zásady, ktoré vyplývajú z korpusu vnútroštátnych právnych systémov. 

• Súdny dvor ďalej poukázal, že na kvalifikáciu veci ako „občianskej alebo obchodnej“ nepostačuje, ak je 

žaloba podaná z titulu funkcie úradníka. Konkrétne išlo o nárok verejného orgánu – zodpovedným úradníkom za 

správu verejných vodných ciest, žalujúceho vlastníka lode o náhradu nákladov, ktoré vznikli pri odstraňovaní 

havarovaného vraku vo veci Holandské kráľovstvo v. Reinhold Rüffer8. 

• Pojem „občianske a obchodné veci“ zahŕňa i žalobu podľa práva na postih (regresnú náhradu), ktorou sa 

orgán verejnej moci domáha od osoby, ktorá podlieha súkromnému právu, náhrady sumy, ktorú orgán vyplatil ako 

sociálnu pomoc rozvedenému manželskému partnerovi a jeho dieťaťu za predpokladu, že východisko a podrobné 

pravidlá zodpovedajú obvyklej právnej úprave vyživovacej povinnosti. Išlo o rozhodnutie vo veci Gemeente 

Steenbergen v. Luc Blaten, kde je poukázané aj na skutočnosť, že pokiaľ sa takáto žaloba zakladala na predpisoch, 

v ktorých zákonodarca zveril orgánu verejnej moci isté výhradné právo, tak v takom prípade nemôže ísť o 

subsumovanie žaloby po pojem „občianskych vecí“.9 

• Pod pojem „občianskych vecí“ nie je možné podradiť žalobu podanú fyzickými osobami na náhradu škody 

spôsobenú konaním ozbrojených síl pri vojenskej operácii na území štátu žalujúcich osôb. Uvedené potvrdil Súdny 

dvor vo veci Eirini Lechouritou a iní v. Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias.10 

Nariadenie EET nadobudlo účinnosť 21. januára 2004, z čoho nám vyplýva jeho časová pôsobnosť a 

uplatňuje sa v zmysle čl. 26 na vydané rozhodnutia, schválené/uzavreté súdne zmiery a dokumenty, ktoré boli 

zaregistrované alebo úradne vyhotovené ako verejné listiny až po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Je nutné 

poukázať i na skutočnosť, že napriek dátumu účinnosti, sa toto nariadenie v zmysle čl. 33 druhej vety uplatňuje až 

od 21. októbra 2005 (okrem čl. 30, 31 a 32, ktoré sa uplatňujú od 1. januára 2005).  

Nariadenie je z hľadiska územnej pôsobnosti uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ s výnimkou 

Dánska, a to s ohľadom na bod 2511 Preambuly Nariadenia EET. 

 

2.2. Osvedčenie o európskom exekučnom titule 

Ako európsky exekučný titul je možné osvedčiť rozhodnutie , súdny zmier, ako i verejné listiny  o nesporných 

nárokoch, pričom nárok sa musí týkať zaplatenia určitej peňažnej sumy, ktorá sa stala splatnou. Nárok znejúci napr. 

na vydanie hnuteľnej veci, t. j. na nepeňažné plnenie, režimu Nariadenia EET podliehať nebude.  Čo sa rozumie 

nesporným nárokom je vymedzené v čl. 3 Nariadenia EET. Pôjde v zásade o nároky, ktoré dlžníci nepopierajú (t. j. 

dlžník ostáva pasívny a nevznesie námietky, prípadne sa neskôr nezúčastní konania) alebo pôjde o nároky, pri 

ktorých je dlžník už aktívny a výslovne súhlasí s uznaním nároku. Nariadenie sa uplatní taktiež na „rozhodnutia 

doručené po podaní opravného prostriedku proti rozhodnutiam, súdnym zmierom alebo verejným listinám, ktoré 

boli osvedčené ako európsky exekučný titul“ . 

Osvedčiť je možné teda rozhodnutie o nespornom nároku, a to na základe žiadosti, ktorá je adresovaná 

príslušnému orgánu, t. j. súdu v štáte pôvodu rozhodnutia. „Žiadosť môže byť predložená kedykoľvek po vydaní 

rozhodnutia“.  V zmysle Nariadenia EET, na to, aby bolo rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul, musí 

byť rozhodnutie: 

                                                 

 

6 PAUKNEROVÁ, M. Evropské medzinárodní právo soukromné. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 345. 
7  Rozsudok zo 14. októbra 1976, LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG v. Eurocontrol, C-29/76, 
EU:C:1976:137. 
8 Rozsudok zo 16. decembra 1980, Holandské kráľovstvo proti Reinhold Rüffer, C-814/79, EU:C:1980:291. 
9 LACKO, P. Nariadenie Brusel I (prepracované znenie). Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 33. 
10 LACKO, P. Nariadenie Brusel I (prepracované znenie). Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 33-34. 
11 „V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o 
založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, a preto ním nie je viazané 
ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.“ 
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a. v členskom štáte pôvodu (štát, ktorý rozhodnutie vydal), 

b. nesmie byť v rozpore s normami upravujúcimi súdnu právomoc v Nariadení Brusel I, 

c. súdne konanie v členskom štáte pôvodu spĺňa minimálne požiadavky pre konania upravených v kapitole III 

(„minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch“) Nariadenia EET a  

d. nárok je nesporný podľa Nariadenia EET.   

Osvedčenie sa následne vydá na vzorovom tlačive  v jazyku rozhodnutia. 

 

3 AKTUÁLNY PRÁVNY STAV V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH S CUDZÍM PRVKOM 

Pri porovnaní Nariadenia EET a Nariadenia Brusel I je nutné na úvod poukázať na bod 20 Preambuly 

Nariadenia EET, ktorý upravuje, že veriteľ si môže v zásade vybrať, či pre uľahčenie vymoženia svojej pohľadávky 

podá žiadosť o osvedčenie o európskom exekučnom titule podľa tohto nariadenia, ak ide, samozrejme, o nesporný 

nárok, alebo využije systém zavedený v Nariadení Brusel I na uznanie a výkon rozhodnutí, prípadne iné nástroje 

spoločenstva. 

Rozdiely medzi Nariadením EET a Nariadením Brusel I si môžeme vymedziť v niekoľkých bodoch: 

Ad 1) Nárok – Nariadenie EET je aplikovateľné na exekučné tituly, ktoré sa osvedčia ako európsky 

exekučný titul podľa čl. 3 tohto nariadenia, a taktiež je uplatniteľné iba na peňažné nároky. Nariadenie Brusel I bude 

aplikovateľné i na iné nároky, a to pri splnení vecnej pôsobnosti tohto nariadenia. Isté obmedzenie je možno nájsť 

v čl. 58 Nariadenia Brusel I, ktoré je uplatniteľné, týkajúc sa zmieru, iba na zmier, ktorý bol schválený súdom. 

Ad 2) Exequatur – v Nariadení EET je zrušená požiadavka doložky vykonateľnosti (exequatur), tzn., že sa 

nevyžaduje, aby bolo rozhodnutie vyhlásené za vykonateľné v členskom štáte výkonu v rámci osobitného konania. 

V prípade konania o exequatur ide o formálne konanie, ktoré podľa nášho názoru nie je úplne účelné. Uvedená 

formalizácia konania spočíva v tom, že v prípade, ak by nenastalo, tak nebude možné rozhodnutie vykonať v inom 

členskom štáte. V tomto ohľade predstavuje úprava Nariadenia EET veľký prínos, nakoľko sa rozhodnutia budú 

považovať za vykonateľné aj v štáte pôvodu, ako i v štáte výkonu, a to bez potreby osobitného konania o vyhlásení 

vykonateľnosti rozhodnutia, ktoré bolo osvedčené ako európsky exekučný titul. 

Prieskumná aktivita sa presúva do rúk štátu pôvodu, ktorý v nachádzacom konaní rozhodne (ak ide o 

exekučný titul v podobe rozhodnutia), či sú dodržané procesné štandardy na to, aby exekučný titul bol potvrdený 

ako európsky. Ak súd rozhodne, že tieto štandardy sú zachované, nemá štát výkonu oprávnenie potvrdenie 

exekučného titulu ako európskeho preskúmavať, nakoľko je potvrdením zo strany štátu pôvodu viazaný.12 Vlastnosť 

vykonateľnosti rozhodnutia bude bez potreby exequaturu automaticky rozšírená do ostatných členských štátov. 

Postačuje, ak oprávnený požiada o výkon rozhodnutia v príslušnom členskom štáte. Následne súd v tomto 

členskom štáte bude pri výkone rozhodnutia postupovať podľa právnych predpisov lex fori.13 Taktiež je potrebné 

podotknúť, že nie je možné namietať uznanie rozhodnutia, čo znamená, že i zvyšné vlastnosti rozhodnutia sa 

automaticky rozšíria do iných členských štátov (napr. impedimentum rei iudicatae). 

Naproti tomu, Nariadenie Brusel I upravuje v čl. 38 ods. 1, že „rozsudok vydaný v členskom štáte a 

vykonateľný v tomto štáte sa vykoná v inom členskom štáte, ak tam bol vyhlásený za vykonateľný na návrh 

zainteresovaného účastníka“. Pri Nariadení Brusel I sa však vyžaduje exequatur, čo znamená, že vykonateľnosť 

rozhodnutia sa automaticky do iných členských štátov nerozšíri. V štáte, v ktorom bolo rozhodnutie vydané, podľa 

právnych predpisov lex fori, ostane naďalej vykonateľné. K nadobudnutiu vykonateľnosti v inom členskom štáte sa 

vyžaduje osobitný konštitutívny výrok (s účinkami ex nunc), potrebný pre vyhlásenie cudzieho rozhodnutia za 

vykonateľné. Pri absencii takéhoto výroku nie je možné rozhodnutie vykonať v inom členskom štáte, a to i pri splnení 

všetkých podmienok potrebných pre uznanie cudzieho rozhodnutia. Pri vyhlásení rozhodnutia za vykonateľné 

existuje isté obmedzenie, a to, že toto vyhlásenie je limitované len na štát, ktorý rozhodnutie vyhlásil za vykonateľné. 

Vzhľadom na túto skutočnosť, ak je vedená exekúcia vo viacerých členských štátoch a oprávnený si chce uplatniť 

svoj nárok v týchto členských štátoch, musí požiadať o vyhlásenie vykonateľnosti v každom štáte samostatne. Na 

základe obmedzenia vyhlásenia o vykonateľnosti následne vyplýva, že exekúcia môže byť vykonaná len v rámci 

štátu uznania rozhodnutia.14 

Ad 3) Opravné prostriedky – Nariadenie Brusel I pripúšťa podanie námietok proti uznaniu rozhodnutia. 

Naproti tomu Nariadenie EET, v zásade nepripúšťa podanie námietok (čo nám vyplýva i z čl. 5 Nariadenia EET). 

Napriek tejto skutočnosti má, samozrejme, dlžník k dispozícii určité možnosti. 

V štáte pôvodu, t. j. v štáte kde bolo rozhodnutie vydané, má dlžník päť možností: 

                                                 

 

12 VAŠKE, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 189. 
13 VAŠKE, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 231. 
14 VAŠKE, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 65-66. 
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• požiadať15 o opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule, ak osvedčenie obsahuje vecnú chybu16, 

• požiadať o stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule pre nedodržanie požiadaviek stanovených 

v nariadení17, 

• „dlžník sa môže obrátiť na súd, ktorý vydal rozhodnutie o osvedčení, so žiadosťou o osvedčenie18 jeho 

nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ak rozhodnutie prestalo byť vykonateľné alebo jeho 

vykonateľnosť bola pozastavená alebo obmedzená podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, v 

ktorom bolo rozhodnutie vydané“19, 

• napadnúť rozhodnutie vo veci (v členskom štáte pôvodu) v súlade s procesným právom tohto štátu, pričom 

ak je napadnutie neúspešné a rozhodnutie o námietke je vykonateľné, žiadateľ môže získať náhradné 

osvedčenie2021, 

• požiadať o preskúmanie rozhodnutia súd štátu pôvodu rozhodnutia za podmienok stanovených v čl. 19 

ods. 122 Nariadenia EET.  

V štáte výkonu rozhodnutia má dlžník možnosť požiadať o zamietnutie výkonu v súlade s čl. 2123 Nariadenia 

EET, prípadne o prerušenie alebo obmedzenie výkonu rozhodnutia za podmienok upravených v čl. 2324 Nariadenia 

EET. Nemožno opomenúť ani čl. 10 ods. 4 Nariadenia EET, v ktorom je upravená nemožnosť podať odvolanie proti 

osvedčeniu o európskom exekučnom titule. 

Ad 4) Podmienky – v rámci Nariadenia Brusel I je preskúmavanie splnenia podmienok, t. j. či neexistujú 

skutočnosti, pre ktoré by rozhodnutie nebolo uznané zverené do rúk štátu, v ktorom sa má rozhodnutie vykonať.25 

                                                 

 

15 Tlačivo „Žiadosť o opravu alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule“. Dostupné z: ˂https://e-
justice.europa.eu/content_european_enforcement_order_forms-270-sk.do?clang=sk˃. 
16 Čl. 10 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky. 
17 Čl. 10 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky. 
18  Tlačivo „Osvedčenie o nevykonateľnosti alebo o obmedzenej vykonateľnosti“. Dostupné z: ˂https://e- 
justice.europa.eu/content_european_enforcement_order_forms-270-sk.do?clang=sk˃. 
19 Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia o európskom exekučnom titule. [online]. In: Európska komisia, 
2008 [cit. 11.02.2021].  
Dostupné z: ˂https://e-justice.europa.eu/content_european_enforcement_order-54-sk.do˃. 
20 Tlačivo „Náhradné osvedčenie o európskom exekučnom titule po podaní námietky“. Dostupné z: ˂https://e- 
justice.europa.eu/content_european_enforcement_order_forms-270-sk.do?clang=sk˃. 
21 Čl. 6 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára 

európsky exekučný titul pre nesporné nároky. 
22 „a) i) dokument o začatí konania alebo rovnocenný dokument, prípadne predvolanie na súdne pojednávanie boli 
doručené jedným zo spôsobov stanovených v článku 14; a ii) doručenie sa bez zavinenia na jeho strane 
neuskutočnilo v dostatočnom predstihu, aby mohol pripraviť svoju obhajobu; 
alebo 
b) dlžníkovi zabránila vo vznesení námietky voči nároku vyššia moc alebo výnimočné okolnosti bez zavinenia na 
jeho strane, 
za predpokladu, že v oboch prípadoch koná bez zbytočných prieťahov.“ 
23 „1. Príslušný súd v členskom štáte výkonu na žiadosť dlžníka výkon zamietne, ak je rozhodnutie osvedčené ako 
európsky exekučný titul nezlučiteľné s predošlým rozhodnutím vydaným v ktoromkoľvek členskom štáte alebo v 
tretej krajine, za predpokladu, že: 
a) predošlé rozhodnutie sa týkalo toho istého predmetu sporu medzi tými istými stranami; a 
b) predošlé rozhodnutie bolo vydané v členskom štáte výkonu alebo spĺňa podmienky potrebné pre jeho uznanie v 
členskom štáte výkonu; a 
c) nezlučiteľnosť nebola a nemohla byť vznesená ako námietka v súdnom konaní v členskom štáte pôvodu 
2. Za žiadnych okolností sa v členskom štáte výkonu nemôže skúmať vecná stránka rozhodnutia alebo jeho 
osvedčenia o európskom exekučnom titule.“ 
24 „Ak dlžník 
— vzniesol námietku voči rozhodnutiu osvedčenému ako európsky exekučný titul, vrátane žiadosti o preskúmanie 
v zmysle článku 19, alebo 
— požiadal o opravu alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule v súlade s článkom 10, príslušný 
súd alebo orgán v členskom štáte výkonu môže na žiadosť dlžníka: 
a) obmedziť vykonávacie konanie na ochranné opatrenia; alebo 
b) podmieniť výkon poskytnutím takej záruky, akú stanoví; alebo 
c) za výnimočných okolností vykonávacie konanie prerušiť.“ 
25 TRNOVSZKÁ, L. Európsky exekučný titul pre nesporné nároky ako nástroj justičnej spolupráce v civilných 
veciach v Európskej únii. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore, 2017. Bratislava: Univerzita Komenského, 
Právnická fakulta. s. 185. 
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V Nariadení EET realizuje tento prieskum štát, v ktorom bolo príslušné rozhodnutie vydané, nakoľko dlžník by mal 

realizovať svoju obranu najmä v štáte pôvodu rozhodnutia. Uvedené platí napríklad pri porušení procesných práv 

žalovaného v nachádzacom konaní, neplatí to však absolútne. Niektoré dôvody, pre ktoré by rozhodnutie nemohlo 

byť uznané z Nariadenia EET „vypadli“ (napr. výhrada verejného poriadku). Taktiež, preskúmanie splnenia 

podmienok je v určitých prípadoch zverené i do rúk štátu výkonu (napr. nezlučiteľnosť rozhodnutí), a to s ohľadom 

na fakt, že štátu pôvodu, ktorý vydáva potvrdenie o európskom exekučnom titule, nemusí byť vôbec známa 

skutočnosť, že existuje iné kolidujúce rozhodnutie.26 „Rozhodnutia sú nezlučiteľné vtedy, ak majú právne následky, 

ktoré si navzájom protirečia, napríklad ak jedno z nich ukladá dlžníkovi povinnosť zaplatiť peňažnú čiastku a druhé 

žalobu o totožné plnenie zamieta. Pokiaľ sú výroku oboch rozhodnutí zhodné, o nezlučiteľnosť sa nejedná.“27 

Ad 5) Územná pôsobnosť – rozdiel medzi nariadeniami je možné vidieť i v územnej pôsobnosti, a to vo 

vzťahu k Dánsku. Ako sme spomenuli vyššie, Nariadenie EET sa na Dánsko nevzťahuje, pričom Brusel I áno, a to 

na základe Dohody uzavretej Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a 

výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. 

Uvedené rozdiely si môžeme zhrnúť do nasledovnej prehľadnej podoby: 

 

 Nariadenie EET Nariadenie Brusel I 

Nárok Čl. 3 (nesporný nárok na zaplatenie 

peňažnej sumy, ktorá sa stala 

splatnou) 

Aj iné nároky (musí byť daná vecná 

pôsobnosť) 

Exequatur  

(doložka vykonateľnosti) 

X ✓ 

 

Opravné prostriedky X ✓ 

Podmienky Štát pôvodu rozhodnutia Štát výkonu rozhodnutia 

Územná pôsobnosť EÚ s výnimkou Dánska EÚ vrátane Dánska 

Tabuľka 1: Nariadenie EET vs. Nariadenie Brusel I 

 

4 VYMÁHANIE POHĽADÁVOK NA ZÁKLADE NARIADENIA EET ALEBO NARIADENIA BRUSEL Ia? 

Ako sme uviedli v predchádzajúcej kapitole, v rámci porovnania Nariadenia EET s Nariadením Brusel I 

jedným z rozdielov je, že pri Nariadení Brusel I je vyžadované osobitné konanie o vyhlásení vykonateľnosti 

rozhodnutia (osvedčené ako európsky exekučný titul) a pri Nariadení EET vyžadované nie je. Môžeme konštatovať, 

že až do prijatia Nariadenia Brusel Ia, kde sa už taktiež nevyžaduje toto osobitné konanie, bola práve táto 

skutočnosť považovaná za najväčšiu výhodu, a taktiež prínos vymáhania pohľadávok práve podľa Nariadenia EET. 

Na tomto mieste sa nám vynárajú určité otázky. Nebolo by pre veriteľa teda prínosnejšie vymáhať 

pohľadávku podľa Nariadenia Brusel Ia? Má Nariadenie EET v právnom stave de lege lata ešte nejaký praktický 

význam? 

Na zodpovedanie týchto otázok sa môžeme pozerať z dvoch uhlov pohľadu, a to z pohľadu dlžníka, ako i z 

pohľadu veriteľa. Samozrejme, že v praxi nás viac zaujíma pohľad veriteľa, s prihliadnutím na aplikáciu toho ktorého 

nariadenia. Predsa len, je len vo veriteľových rukách, podľa ktorého nariadenia sa rozhodne svoju pohľadávku 

vymáhať. Avšak, pre veriteľa je najdôležitejšie práve vymoženie jeho pohľadávky, preto je podstatné, aké možnosti 

má dlžník, aby vymoženiu zabránil, prípadne ho aspoň sťažil. 

Ako sme si už vymedzili, konanie o vyhlásení vykonateľnosti je v rámci oboch nariadení už zrušené, preto v 

tomto ohľade nie je pre veriteľa ani jedno nariadenie viac či menej výhodné. 

Podstatnou skutočnou je však rozsah uplatnenia jednotlivých nariadení. Nariadenie EET je možné využiť na 

osvedčenie exekučných titulov ako európskych v značne obmedzenom rozsahu, keďže sa vzťahuje len na 

rozhodnutia, súdne zmiery a verejné listiny o nesporných nárokoch, ako i na rozhodnutia, ktoré boli doručené po 

podaní opravného prostriedku proti rozhodnutiam, súdnym zmierom alebo verejným listinám osvedčeným ako 

európsky exekučný titul (bližšie pozri podkapitola 2.2). Tu nachádzame jednu z výhod vymáhania pohľadávky podľa 

Nariadenia Brusel Ia, ktorého uplatniteľnosť je značne rozsiahlejšia. Totiž, rozhodnutie, súdny zmier, ako i verejnú 

listinu, na ktoré je možné aplikovať Nariadenie EET, je možné podriadiť aj pod režim uznania a výkonu v rámci 

Nariadenia Brusel Ia28, a to pri splnení vecnej pôsobnosti vymedzenej v čl. 1 tohto nariadenia. 

                                                 

 

26 VAŠKE, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 202. 
27 VAŠKE, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 237. 
28 Samozrejme, pri splnení vecnej pôsobnosti, je Nariadenie Brusel Ia aplikovateľné i na iné rozhodnutia. 
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Pri upriamení pozornosti napríklad na opravné prostriedky už vidíme, že pre veriteľa bude podstatný i uhol 

pohľadu zo strany dlžníka, a to v zmysle, či sa bude môcť dlžník účinne brániť, resp., aké všetky možnosti má dlžník 

k dispozícii, aby nakoniec neprišlo k vymoženiu veriteľovej pohľadávky. V tretej kapitole sme už rozlíšili možnosti 

dlžníka, ktoré sme diferencovali v rámci štátu pôvodu (t. j. štát, v ktorom bolo rozhodnutie vydané), ako i v štáte 

výkonu (t. j. štát, ktorý zabezpečí výkon rozhodnutia). Dospeli sme však k záveru, že dlžník, napriek tomu, že má k 

dispozícii uvedené prostriedky, tieto nie sú v zásade opravnými prostriedkami. V zmysle čl. 5 Nariadenia EET je 

vylúčené podanie námietok voči uznaniu rozhodnutia, ktoré bolo uznané ako európsky exekučný titul. Taktiež je 

vylúčená možnosť podania odvolania v zmysle čl. 10 ods. 4 Nariadenia EET, a to proti osvedčeniu o európskom 

exekučnom titule. Z uvedeného nám vyplýva, že pre veriteľa by bolo v zásade výhodnejšie využiť Nariadenie EET, 

nakoľko sú dlžníkove možnosti vcelku obmedzené. 

Aké možnosti má ale dlžník v prípade Nariadenia Brusel Ia? Ako nám vyplýva zo samotného Nariadenia 

Brusel Ia, toto už pripúšťa preskúmať podmienky, za ktorých bolo rozhodnutie uznané. Taktiež sú k dispozícii čl. 

4529 a čl. 4630 Nariadenia Brusel Ia, ktoré upravujú možnosť na návrh zamietnuť uznanie rozsudku a výkon 

rozsudku. Zaujímavým detailom v rámci týchto článkov je, že zatiaľ čo v prípade čl. 45 je na podanie návrhu 

oprávnený zainteresovaný účastník, pri čl. 46 môže návrh podať len osoba, proti ktorej sa výkon žiada. Tieto 

mechanizmy však dlžník, prípadne iná zainteresovaná osoba v zmysle čl. 45 Nariadenia Brusel Ia nemusí ani využiť 

a preto je pre veriteľa stále prínosné využiť práve Nariadenie Brusel Ia. 

Podotýkame však, že je len na veriteľovej slobodnej vôli, či uplatní postup podľa Nariadenia EET alebo 

Nariadenia Brusel Ia. Na základe skutočností vymedzených v tomto článku nám vyplynulo, že Nariadenie EET bolo 

v minulosti veľkým prínosom pre veriteľov, najmä čo sa týka zrušenia vyhlásenia o vykonateľnosti v porovnaní s 

Nariadením Brusel I. Podľa nášho názoru, v právnom stave de lege lata, najmä po prijatí Nariadenia Brusel Ia, jeho 

význam klesol a je priam marginálny. Pokles významu je možné badať nie len v zrušení exequaturu v oboch 

nariadeniach, ale i v obmedzenej aplikovateľnosti Nariadenia EET. 

Záverom si môžeme vymedziť odpovede na otázky položené vyššie: 

Nebolo by pre veriteľa prínosnejšie vymáhať pohľadávku podľa Nariadenia Brusel Ia? 

Vzhľadom na rozsah aplikácie Nariadenia Brusel Ia i skutočností uvedených vyššie môžeme konštatovať, 

že áno. 

Má Nariadenie EET v právnom stave de lege lata ešte nejaký praktický význam? 

S ohľadom na autonómiu vôle veriteľa, ak má k dispozícii exekučný titul, ktorý je možné osvedčiť ako 

európsky a spĺňa požiadavky stanovené Nariadením EET, v zásade áno, ale už nie v takej miere ako tomu bolo v 

minulosti. Predsa len, pre veriteľov je priaznivejšie, ak majú na výber z viacerých možností a nie len jednu, ktorá 

sa im nie vždy môže pozdávať. Napriek tomu, v právnom stave de lege lata sa my prikláňame k vymáhaniu 

pohľadávok prostredníctvom Nariadenia Brusel Ia. 

 

5 ZÁVER 

V predkladanom odbornom článku sme sa zaoberali problematikou európskeho exekučného titulu o 

nesporných nárokoch. 

V úvodnej kapitole sme sa venovali teoretickým východiskám európskeho exekučného titulu. Vymedzili sme 

si pôsobnosť Nariadenia EET, ako i exekučné tituly, ktoré je možné v zmysle tohto nariadenia osvedčiť ako 

európske. Tieto pojmy sme sa snažili vymedziť pomocou odbornej literatúry a iných relevantných zdrojov. 

                                                 

 

29 „Uznanie rozsudku sa na návrh zainteresovaného účastníka zamietne: 
a) ak je uznanie v zjavnom rozpore s verejným poriadkom 
(ordre public) dožiadaného členského štátu; 
b) v prípade, že bol rozsudok vydaný bez účasti žalovaného v konaní, ak sa mu nedoručila písomnosť, ktorou sa 
začalo konanie, alebo rovnocenná písomnosť v dostatočnom čase a takým spôsobom, aby si mohol zabezpečiť 
obhajobu, okrem prípadu, že žalovaný opomenul začať konanie, ktorým by napadol rozsudok, keď tak mohol urobiť; 
c) ak je rozsudok nezlučiteľný s rozsudkom vydaným medzi rovnakými účastníkmi v dožiadanom členskom štáte; 
d) ak je rozsudok nezlučiteľný so skorším rozsudkom vydaným v inom členskom štáte alebo v treťom štáte v 
rovnakej veci a medzi rovnakými účastníkmi za predpokladu, že skorší rozsudok spĺňa podmienky na jeho uznanie 
v dožiadanom členskom štáte, alebo 
e) ak je rozsudok v rozpore s: 
i) oddielmi 3, 4 alebo 5 kapitoly II, ak bol žalovaným poistník, poistený, oprávnený z poistenia alebo poškodený, 
spotrebiteľ alebo zamestnanec, alebo 
ii) oddielom 6 kapitoly II.“ 
30 „Výkon rozsudku sa na návrh osoby, proti ktorej sa žiada o výkon, zamietne, ak sa preukáže existencia niektorého 
z dôvodov uvedených v článku 45.“ 
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V nasledujúcej kapitole sme si vymedzili rozdiely medzi Nariadením EET a Nariadením Brusel I. Zamerali 

sme sa pri tom na problematiku nároku, na ktorý je možné aplikovať jednotlivé nariadenia, na konanie o vyhlásení 

vykonateľnosti s ohľadom na doložku vykonateľnosti (exequatur), na opravné prostriedky, ktoré je možné uplatniť, 

na skúmanie splnenia podmienok stanovených nariadeniami, ako i na územnú pôsobnosť oboch nariadení, ktorá 

je v zásade odlišná len vo vzťahu k Dánsku. Uvedené skutočnosti tvoria významnú súčasť oboch nariadení. 

V poslednej kapitole sme sa snažili poukázať na to, či je pre veriteľa priaznivejšie vymáhať svoju pohľadávku 

prostredníctvom Nariadenia EET alebo Nariadenia Brusel Ia a nájsť odpovede na otázky, či by bolo pre veriteľa 

prínosnejšie vymáhanie pohľadávky prostredníctvom Nariadenia Brusel Ia, a či má Nariadenie EET v právnom 

stave de lege lata ešte nejaký praktický význam. Odpovede sme sa snažili priblížiť prostredníctvom analýzy 

aktuálnej právnej úpravy. 

Cieľom tohto odborného článku bolo priniesť prehľad a rozbor Nariadenia EET, ako i komparáciu s 

prihliadnutím na určité skutočnosti s Nariadením Brusel I a Nariadením Brusel Ia a dopracovať sa k odpovediam 

na otázky, ktoré sme si vymedzili v poslednej kapitole článku. Na základe analýzy Nariadenia EET a Nariadenia 

Brusel Ia (ako aj Nariadenia Brusel I) a ich komparácie zastávame názor, že najmä s poukazom na zachovanie 

exequaturu v Nariadení Brusel I je pre veriteľa priaznivejšie využiť na vymoženie pohľadávky Nariadenie EET. 

Uvedený záver je však pri Nariadení Brusel Ia už opačný, a to s ohľadom na zrušenie exequaturu, ako i širší rozsah 

jeho aplikácie. Je však potrebné zdôrazniť autonómiu vôle veriteľa, ktorý si stále môže zvoliť postup vymáhania 

pohľadávky podľa Nariadenia EET, ako i Nariadenia Brusel Ia. Na základe komparácie Nariadení ETT a Brusel Ia 

sme dospeli k záveru, že v právnom stave de lege lata význam Nariadenia EET v značnej miere poklesol a preto 

považujeme vymáhanie pohľadávok veriteľom prostredníctvom Nariadenia Brusel Ia za vhodnejšie i priaznivejšie. 

Veríme, že článok nájde svoje využitie pri štúdiu nami zvolenej problematiky a taktiež pri jej uplatňovaní, 

nakoľko poskytuje o nej ucelený i praktický prehľad. 
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Abstract: The aim of the article is to assess, by analysing the provisions of the regulation Brussels Ia, the level of 

protection of the employee in relations from individual contracts of employment when determining international 

jurisdiction. In article, I deal with the evaluation of individual criteria for determining international jurisdiction within 

the framework of the employment statute of the private international law of the European Union, with regard to the 

principle of employee protection. In the first chapter of the article, in order to achieve its aim, I define the legal nature 

of employment status in private international law and the character of employee protection in employment relations. 

In the second chapter of the article, I analyse in detail the legal regulation of determining international jurisdiction in 

matters of individual contracts of employment on the basis of the rules contained in the regulation Brussels Ia, with 

emphasis on their protective function. 

 

Abstrakt: Cieľom odborného článku je prostredníctvom analýzy ustanovení nariadenia Brusel Ia, posúdiť mieru 

ochrany zamestnanca vo vzťahoch z individuálnych pracovných zmlúv pri určovaní medzinárodnej právomoci. V 

odbornom článku sa venujem hodnoteniu jednotlivých kritérií určovania medzinárodnej právomoci v rámci 

pracovného štatútu medzinárodného práva súkromného Európskej únie, a to s ohľadom na princíp ochrany 

zamestnanca. V prvej kapitole odborného článku vymedzujem, za účelom dosiahnutia jeho cieľu, právnu povahu 

pracovného štatútu v medzinárodnom práve súkromnom a charakter ochrany zamestnanca v pracovnoprávnych 

vzťahoch. V druhej kapitole odborného článku podrobne rozoberám právnu úpravu určovania medzinárodnej 

právomoci vo veciach individuálnych pracovných zmlúv na základe pravidiel obsiahnutých v nariadení Brusel Ia s 

dôrazom na ich ochrannú funkciu. 

 

Key words: employment statute, employee protection, international jurisdiction, regulation Brussels  

Ia. 

 

Kľúčové slová: pracovný štatút, ochrana zamestnanca, medzinárodná právomoc, nariadenie Brusel Ia. 

 

1 ÚVOD 

Závislá práca predstavuje imanentný predpoklad hospodárskeho pokroku modernej spoločnosti, a ako taká 

napĺňa základnú úlohu pracovného práva vo forme optimalizácie vzťahu medzi výrobnými faktormi práce a kapitálu 

za súčasného dosahovania imperatívu ochrany ľudskej dôstojnosti zamestnancov. 

Prehlbovaním ekonomickej integrácie Európy narastá prepojenie národných trhov práce, čím dochádza 

k umocneniu intenzity medzinárodného pohybu zamestnancov. Dôsledkom uvedeného je prienik medzinárodnej 

povahy do pracovnoprávnych vzťahov. 

Pracovnoprávne vzťahy s väzbou na viaceré právne poriadky súčasne vyžadujú osobitný prístup, jednak za 

účelom naplnenia požiadavky ochrany zamestnanca, ako aj pre naplnenie funkcie regulácie medzinárodného práva 

súkromného. 

Jednou zo základných úloh noriem medzinárodného práva súkromného je určiť justičný orgán, ktorého štátu 

má právomoc konať a rozhodnúť o súkromnoprávnom vzťahu s cudzím prvkom. V prípade pracovnoprávnych 

vzťahov s cudzím prvkom význam tejto úlohy narastá práve s ohľadom na ochranu zamestnanca ako slabšej strany 

pracovnoprávneho vzťahu. 

Posudzovanie medzinárodnej právomoci súdov členských štátov Európskej únie je vo veciach pracovného 

štatútu determinované uplatňovaním tzv. bruselského režimu, ktorý je v súčasnosti okrem Lugánskeho dohovoru 

tvorený nariadením Brusel Ia, pričom je to práve nariadenie Brusel Ia, na ktoré sa v tomto odbornom článku 

zameriavam. 

S ohľadom na uvedené skutočnosti je cieľom tohto odborného článku, prostredníctvom analýzy ustanovení 

nariadenia Brusel Ia, posúdiť mieru ochrany zamestnanca vo vzťahoch z individuálnych pracovných zmlúv pri 

určovaní medzinárodnej právomoci v rámci pracovného štatútu medzinárodného práva súkromného Európskej 

únie. 
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Pre naplnenie uvedeného cieľa je tento odborný článok rozdelený do dvoch kapitol. V prvej kapitole za 

účelom ozrejmenia spracovanej problematiky približujem právnu povahu pracovného štatútu v medzinárodnom 

práve súkromnom a charakter ochrany zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch. 

Nadväzujúc na prvú kapitolu, v druhej kapitole tohto odborného článku rozoberám právnu úpravu určovania 

medzinárodnej právomoci vo veciach individuálnych pracovných zmlúv na základe pravidiel obsiahnutých v 

nariadení Brusel Ia s dôrazom na ich ochrannú funkciu. V tejto kapitole postupne prechádzam od vymedzenia 

samotnej pôsobnosti nariadenia Brusel Ia až po jednotlivé pravidlá posudzovania medzinárodnej právomoci, ktoré 

kladiem do súvisu s ochrannou právomocou a jej účelom v podobe ochrany zamestnanca.   

 

2 PODSTATA REMISIE A TRANSMISIE 

Štatút predstavuje v medzinárodnom práve súkromnom množinu právnych noriem upravujúcich významovo blízke 

právne vzťahy. Veda medzinárodného práva súkromného diferencuje viacero druhov 1 štatútov, medzi nimi aj 

pracovný štatút.2 

Pracovný štatút tak môžeme vymedziť ako súbor právnych noriem, ktorých účelom je úprava 

pracovnoprávnych vzťahov v medzinárodnom práve súkromnom.  

Je nevyhnutné zdôrazniť, že pracovnoprávne vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom nemožno 

stotožňovať s pracovným pomerom 3 , tak ako ho chápe pracovné právo, nakoľko pracovnoprávne vzťahy 

v medzinárodnom práve súkromnom predstavujú právne vzťahy súkromnoprávnej povahy, v ktorých je zastúpený 

cudzí prvok, a ktoré sa týkajú priamych vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom. To znamená, že 

pracovnoprávne vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom sú obsahovo užšie než samotný pracovný pomer.4 

Pracovný štatút má, so zreteľom na vyššie uvedené, svoje charakteristické atribúty: 

a. Upravuje priame vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 

b. Priame vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom majú súkromnoprávnu povahu. 

c. V priamych vzťahoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom je zastúpený cudzí prvok. 

 

Ad a): Právne normy tvoriace pracovný štatút upravujú otázky späté s priamymi vzťahmi medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom. Priamym vzťahom rozumieme vzťah, v rámci ktorého fyzická osoba počas 

určitej doby pre zamestnávateľa a podľa jeho pokynov vykonáva závislú prácu, za ktorú dostáva ako protihodnotu 

mzdu. 5  Takto vymedzený priamy vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom vylučuje spod úpravy 

pracovného štatútu, tak kolektívne pracovnoprávne vzťahy, ako aj pracovnoprávne vzťahy vznikajúce pri 

zabezpečovaní služieb zamestnanosti, a ponecháva v jeho rámci práve individuálne pracovnoprávne vzťahy.6 

Ad b): Pracovné právo ako samostatné právne odvetvie je popri svojej súkromnoprávnej povahe 

charakteristické zastúpením verejnoprávnych prvkov dôležitých pre ochranu zamestnanca, ktoré sa premietajú do 

samotného pracovné pomeru, ktorý práve preto nemožno vymedziť ako rýdzo súkromnoprávny vzťah, čím sa, ako 

som uviedol vyššie, odlišuje od priamych vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktoré sú predmetom 

úpravy pracovné štatútu, a teda majú výlučne súkromnoprávnu povahu.7 Z tohto dôvodu sa normy medzinárodného 

práva súkromného aplikujú iba na súkromnoprávne aspekty pracovného pomeru, a tie verejnoprávne8 ponechávajú 

regulácii verejnoprávnych noriem.9 

                                                 

 

1 Napríklad osobný štatút, rodinný štatút, dedičský štatút, vecný štatút, záväzkový štatút. 
2  LYSINA, P. in: LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie.  

Bratislava: C. H. Beck, 2016. s. 187. 
3  Pracovný pomer je zmluvný záväzkový vzťah, v rámci ktorého sa zamestnanec zaväzuje zamestnávateľovi 
vykonávať závislú prácu za mzdu in: SCHRONK, R. in: BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R. Pracovné právo. 4. 
prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Sprint dva, 2018. s. 229. 
4 ŠTEFANKOVÁ, N. in: LYSINA, P., ŠTEFANKOVÁ, N., ĎURIŠ, M., ŠTEVČEK, M. Zákon o medzinárodnom práve 
súkromnom a procesnom. Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 95. 
5 Rozsudok Súdneho dvora z 3. júla 1986. Deborah Lawrie-Blum proti Land Baden-Württemberg. Vec 66/85. 
6  BARANCOVÁ, H. in: BARANCOVÁ, H., OLŠOVSKÁ, A., LACKO, M., KRIŽAN, V., RYBÁROVÁ, M., 
MESIARKINOVÁ, S., MAČUCHA, M., VOJTKO, J. Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 

2019. s. 111. 
7 SCHRONK, R. in: BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R. Pracovné právo. 4. prepracované a doplnené vydanie. 
Bratislava: Sprint dva, 2018. s. 28. 
8 Ide napríklad o právnu oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zamestnávania cudzincov, sociálneho 
poistenia. 
9  BULLA, M. in: LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie.  
Bratislava: C. H. Beck, 2016. s. 327. 
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Ad c): Cudzí prvkom predstavuje tú zložku súkromnoprávneho vzťahu, ktorá má väzbu na iný právny 

poriadok, než majú ostatné zložky konkrétneho súkromnoprávneho vzťahu. Cudzí prvok môže byť 

v súkromnoprávnom vzťahu zastúpený jednotlivo i viacnásobne, a to vo forme subjektu, objektu alebo právnej 

skutočnosti, ktorá má za následok vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu.10 V priamych vzťahoch medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom je cudzí prvok obsiahnutý spravidla vo forme subjektu napríklad keď domáci 

zamestnávateľ zamestnáva zahraničného zamestnanca, alebo naopak kedy domáci zamestnanec vykonáva prácu 

pre zahraničného zamestnávateľa, pričom cudzí prvkom je nevyhnutné posudzovať vždy optikou konkrétneho 

právneho poriadku.11 

Pracovnoprávne vzťahy, ktoré sú predmetom úpravy právnych noriem tvoriacich pracovný štatút, majú 

v dôsledku prítomnosti cudzieho prvku väzbu na viaceré právne poriadky súčasne, a preto si vyžadujú osobitný 

prístup oproti rýdzo vnútroštátnym pracovnoprávnym vzťahom. 

Osobitný prístup k pracovnoprávnym vzťahom s cudzím prvkom spočíva predovšetkým v potrebe určiť 

justičný orgán, ktorého štátu má medzinárodnú právomoc na konanie o konkrétnom pracovnoprávnom vzťahu 

s cudzím prvkom.12 

 

2.1. Ochrana zamestnanca 

Osobná závislosť a subordinácia zamestnanca voči zamestnávateľovi vyplývajúca z povahy závislej práce13 

charakterizuje pracovnoprávny vzťah, v ktorom absentuje prítomnosť prirodzenej rovnosti medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom. Korektívom tejto faktickej nerovnosti je práve princíp ochrany slabšej strany (zamestnanca), 

ktorý má hodnotovo napomôcť k tomu, aby bola naplnená právna rovnosť medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom.14 

Ochrana zamestnanca ako základ vzniku a existencie pracovného práva prežaruje jednotlivými právnymi 

odvetviami, tak na národnej ako i nadnárodnej úrovni, a svoje miesto nachádza aj v medzinárodnom práve 

súkromnom. 

Úlohou noriem medzinárodného práva súkromného v oblasti pracovného štatútu je okrem iného, ako som 

uviedol vyššie, určenie medzinárodnej právomoci v konaní o pracovnoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom. Práve 

pri naplnení tejto úlohy noriem medzinárodného práva súkromného nachádza svoje uplatnenie princíp ochrany 

zamestnanca, ktorý sa premieta do jednotlivých inštitútov a rozhodovacej praxe, tak vo vnútroštátnom ako 

i európskom formáte.15 

 

3 MEDZINÁRODNÁ PRÁVOMOC V PRACOVNOM ŠTATÚTE 

Právomoc súdov predstavuje súbor decíznych oprávnení a povinností, ktoré sú súdom priznané pri 

prejednávaní a rozhodovaní vecí patriacich do ich pôsobnosti.  Právomoc v medzinárodnom práve procesnom 

(medzinárodná právomoc) určuje súd, ktorého štátu je oprávnený konkrétnu vec prejednať a rozhodnúť.  

Súdy vždy aplikujú právne normy medzinárodného práva súkromného svojho domáceho právneho poriadku 

(lex fori), teda štátu, na území ktorého sa nachádzajú.  Z toho dôvodu slovenské súdy budú v konaní vo veciach 

pracovného štatútu aplikovať platné právne normy medzinárodného práva súkromného Slovenskej republiky. 

Normy medzinárodného práva súkromného Slovenskej republiky upravujúce medzinárodnú právomoc 

slovenských súdov sú obsiahnuté v prameňoch vnútroštátnej, medzinárodnej a európskej (úniovej) povahy. 

Medzinárodná právomoc slovenských súdov v majetkových veciach, pod ktoré spadá aj pracovný štatút, je 

determinovaná tzv. bruselským režimom, ktorý je v súčasnosti tvorený nariadením Brusel Ia  (ďalej len „Nariadenie“) 

a Lugánskym dohovorom , pričom na účely tohto odborného článku sa zameriam výlučne na Nariadenie. 

 

                                                 

 

10 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 200/2009, zo dňa 24. 11. 2010 in:  BŘÍZA, P. in: BŘÍZA, P., 
BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., HORÁK, P., PTÁČEK, L., SVOBODA, J. Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 4. 
11  BULLA, M. in: LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie.  
Bratislava: C. H. Beck, 2016. s. 325. 
12 SUMKOVÁ, M. in: ŠTEFANKOVÁ, N., SUMKOVÁ, M. Medzinárodné právo súkromné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 
s. 246. 
13 § 1 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov: „Závislá práca je práca 
vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre 
zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.“. 
14 BARANCOVÁ, H. in: BARANCOVÁ, H., ŠVEC, M., BULLA, M. Ochrana zamestnanca, súčasnosť a budúcnosť 

pracovného práva. Bratislava: Sprint dva, 2012. s. 38. 
15 SUMKOVÁ, M. in: ŠTEFANKOVÁ, N., SUMKOVÁ, M. Medzinárodné právo súkromné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 
s. 247. 
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3.1.  Nariadenie Brusel Ia 

Nariadením sú viazané všetky členské štáty Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, preto slovenské 

súdy v konaní vo veciach pracovného štatútu vychádzajú pri posudzovaní medzinárodnej právomoci v prvom rade 

z Nariadenia, a to bez ohľadu na to či sa cudzí prvok obsiahnutý v pracovnoprávnom vzťahu viaže na členský štát 

Európskej únie (ďalej len “členský štát“) alebo na tretí štát.16 

Tu treba upozorniť, že aplikačný vzťah medzi Nariadením a ZMPSP17 sa pri posudzovaní medzinárodnej 

právomoci slovenských súdov v majetkových veciach, na základe článku 7 ods. 218 Ústavy SR19 a rozhodovacej 

praxe20 Súdneho dvora Európskej únie, riadi princípom prednosti práva Európskej únie pred vnútroštátnym právom 

členských štátov. 

S ohľadom na jeho pôsobnosť, sa Nariadenie použije na určenie medzinárodnej právomoci na  území 

všetkých členských štátov Európske únie (územná pôsobnosť)21, a to len na konania začaté od 10. januára 2015 

(časová pôsobnosť)22, pričom musí ísť o konania v občianskych alebo obchodných veciach, avšak bez ohľadu na 

povahu konajúceho súdu či tribunálu (vecná pôsobnosť)23 a žalovaný musí mať bydlisko na území niektorého 

z členských štátov (osobná pôsobnosť)24. 

Je nevyhnutné pristaviť sa pri vecnej pôsobnosti Nariadenia, a upozorniť, že jej pozitívne vymedzenie 

v obsiahnuté v článku 1 je doplnené o negatívne ohraničenie uvedené v druhej vete článku 1 a v článku 2 

Nariadenia. V druhom rade je potrebné zodpovedať otázku, že čo sa rozumie pod občianskymi a obchodnými 

vecami?  

Výklad pojmu občianske a obchodné veci musí byť autonómny, a teda nezávislý od právnych poriadkov 

členských štátov, pričom vecami občianskej a obchodnej povahy možno rozumieť spory vedené podľa noriem 

súkromného práva, v ktorých ani jedna zo strán nerealizuje verejnomocenské oprávnenia.25 Pod takto definovanú 

vecnú pôsobnosť Nariadenia možno subsumovať aj právne vzťahy spadajúce pod pracovný štatút, tak ako som ich 

opísal v predchádzajúcej kapitole. 

Rovnako ako pri vecnej pôsobnosti, je potrebné zastaviť sa aj pri osobnej pôsobnosti Nariadenia a poukázať 

na článok 626, na základe ktorého absencia osobnej pôsobnosti vedie k aplikácii vnútroštátnych právnych predpisov 

lex fori pri posudzovaní medzinárodnej právomoci, za predpokladu, že nie je naplnená žiadna z výnimiek 

obsiahnutých v predmetnom ustanovení. 

 

3.1.1.  Všeobecná právomoc 

Naplnením pôsobnosti Nariadenia možno pristúpiť k posúdeniu medzinárodnej právomoci na jeho základe. 

Fundamentálne pravidlo určovania medzinárodnej právomoci je obsiahnuté v článku 4 27  Nariadenia, ktoré je 

súčasne aj kritériom jeho osobnej pôsobnosti, a na báze, ktorého sa medzinárodná právomoc určuje podľa bydliska 

žalovaného.28 

                                                 

 

16 HAŤAPKA, M. in: LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie.  
Bratislava: C. H. Beck, 2016. s. 221. 
17 Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. 
18 „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej 
republiky.“. 
19 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 
20 Napríklad Rozsudok Súdneho dvora z 15. júla 1964. Flaminio Costa proti E.N.E.L. Vec 6-64 in: KALESNÁ, K. in: 
KALESNÁ, K., HRUŠKOVIČ, I., ĎURIŠ, M. Európske právo. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta. 2011. s. 175. 
21 Článok 52 Zmluvy o Európskej únii a článok 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v spojitosti s bodom 40 a 41 
nariadenia Brusel Ia a Dohodou medzi Európskou úniou a Dánskom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov 
v občianskych a obchodných veciach z 19. októbra 2005. 
22 Článok 66 v spojitosti s článkom 81 nariadenia Brusel Ia. 
23 Článok 1 nariadenia Brusel Ia. 
24 Článok 4 nariadenia Brusel Ia. 
25  Rozsudok Súdneho dvora zo 14. októbra 1976. LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG proti 
Eurocontrol. Vec 29-76. 
26 „Ak žalovaný nemá bydlisko na území členského štátu, právomoc súdov každého členského štátu sa urči ́podľa 
práv neho poriadku tohto členského štátu, ak nie je inak stanovené v článku 18 ods. 1, článku 21 ods. 2 a v článkoch 
24 a 25.“. 
27 „Ak nie je v tomto nariadení uvedené inak, osoby s bydliskom na územi ́členského štátu sa bez ohľadu na ich 
štátne občianstvo žalujú na súdoch tohto členského štátu.“. 
28 BULLA, M. in: BULLA M. Medzinárodné právo súkromné Európskej únie optikou pracovného práva. Bratislava: 
Friedrich Ebert Stiftung, 2015. s. 102. 
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V zmysle tohto pravidla majú medzinárodnú právomoc slovenské súdy, ak má žalovaný na území Slovenskej 

republiky bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo sídlo, ak ide o právnickú osobu.29 

Definovanie bydliska fyzickej osoby so sebou prináša istú polemiku, ktorá pramení z textačnej odlišnosti 

medzi anglickou a slovenskou mutáciou predmetného ustanovenia, nakoľko anglická verzia namiesto bydliska 

hovorí o domicile, pričom tieto pojmy nemožno zamieňať.30 Slovenské súdy budú posudzovať bydlisko žalovaného 

na území Slovenskej republiky na základe toho či tu má trvalý alebo prechodný pobyt, podľa slovenského právneho 

poriadku, závisle od toho či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. V prípade ak súd dospeje k záveru, 

že žalovaný nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, bude pri posudzovaní bydliska žalovaného v inom 

členskom štáte uplatňovať právny poriadok daného štátu.31 

Bydliskom právnickej osoby sa rozumie miesto kde má právnická osoba registrované sídlo alebo ústredie, 

alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti.32 Pre použitie jednej z uvedených alternatív bude rozhodujúce či 

právny poriadok súdu konajúceho vo veci vychádza z inkorporačnej teórie alebo z teórie sídla vo veciach osobného 

štatútu právnických osôb.33 

Všeobecná právomoc predstavuje základné pravidlo určovania medzinárodnej právomoci, avšak 

v hierarchickej postupnosti kritérií medzinárodnej právomoci podľa Nariadenia nestojí na vrchole, čo predvída aj 

článok 534 Nariadenia. 

Výnimky zo základného pravidla všeobecnej právomoci, a zároveň aj zo samotnej osobnej pôsobnosti 

Nariadenia ustanovuje článok 6 Nariadenia, na základe, ktorých je možné určiť medzinárodnú právomoc súdov 

členských štátov, aj v prípade ak žalovaný nemá bydlisko na území žiadneho z členských štátov. 

 

3.1.2.  Ochranná právomoc 

Ochrana zamestnanca sa pri určovaní medzinárodnej právomoci zhmotňuje v piatom oddiele druhej kapitoly 

Nariadenia vo forme tzv. ochrannej právomoci, ktorá chráni záujmy slabšej strany (zamestnanca) lepšie než 

všeobecná právomoc.35 

Články 20 až 23 Nariadenia upravujú pravidlá posudzovania medzinárodnej právomoci vo veciach 

individuálnych pracovných zmlúv. 

Individuálnymi pracovnými zmluvami sú dohody, ktoré vytvárajú väzby medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom, na základe ktorých vykonáva zamestnanec po určitý čas prácu v prospech zamestnávateľa 

pod jeho vedením a za odmenu.36 Za účelom naplnenia ochrany zamestnanca je pojem individuálnych pracovných 

zmlúv potrebné interpretovať čo najširšie, preto zahŕňa aj neplatné pracovné zmluvy ako aj faktické pracovnoprávne 

vzťahy.37 

Na základe uvedeného možno pod veci individuálnych pracovných zmlúv subsumovať právne vzťahy 

tvoriace pracovný štatút, tak ako som ich vymedzil v kapitole 2, a uplatniť na nich kritériá ochrannej právomoci. 

Právna úprava ochrannej právomoci obsahuje ustanovenia tvoriace výnimku zo všeobecnej právomoci, ako 

aj výnimku zo samotnej osobnej pôsobnosti Nariadenia, a to za účelom zvýšenia ochrany zamestnanca vo veciach 

individuálnych pracovných zmlúv.38 

 

3.1.2.1.  Žaloba zamestnanca proti zamestnávateľovi 

Základné pravidlo určovania medzinárodnej právomoci, na základe bydliska žalovaného, nachádza svoje 

miesto aj v ustanoveniach o ochrannej právomoci, konkrétne v článku 21 ods. 1 písm. a) Nariadenia, na základe, 

                                                 

 

29 ŠTEVČEK, M. in: LYSINA, P., ŠTEFANKOVÁ, N., ĎURIŠ, M., ŠTEVČEK, M. Zákon o medzinárodnom práve 
súkromnom a procesnom. Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 190. 
30 ŠTEVČEK, M. in: LYSINA, P., ŠTEFANKOVÁ, N., ĎURIŠ, M., ŠTEVČEK, M. Zákon o medzinárodnom práve 
súkromnom a procesnom. Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 187. 
31 Článok 62 nariadenia Brusel Ia. 
32 Článok 63 nariadenia Brusel Ia. 
33 ŠTEVČEK, M. in: LYSINA, P., ŠTEFANKOVÁ, N., ĎURIŠ, M., ŠTEVČEK, M. Zákon o medzinárodnom práve 
súkromnom a procesnom. Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 187. 
34 „Osoby s bydliskom na územi ́členského štátu možno žalovať na súdoch iného členského štátu len na základe 
kritérií upravených v oddieloch 2 až 7 tejto kapitoly.“ 
35 Bod 18 nariadenia Brusel Ia. 
36  EURÓPSKA KOMISIA. Právomoc a rozhodné právo v medzinárodných sporoch medzi zamestnancom a 
zamestnávateľom. Praktická príručka. Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2016. s. 9. 
37 MARIO GULIANO. Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations. Ůradný vestník. C 
282 , 31/10/1980. Článok 6. 
38 Článok 5 a článok 6 nariadenia Brusel Ia. 
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ktorého je zamestnanec oprávnený žalovať zamestnávateľa na súdoch členského štátu, v ktorom má 

zamestnávateľ bydlisko. 

Bydlisko zamestnávateľa sa interpretuje, v prospech zamestnanca, širšie než bydlisko žalovaného v prípade 

všeobecnej právomoci, a to tak, že bydliskom zamestnávateľa sa rozumie aj organizačná zložka, obchodné 

zastúpenie či iná pobočka zamestnávateľa umiestnená v niektorom členskom štáte, za predpokladu, že predmetom 

konania je spor medzi zamestnancom a zamestnávateľom vyplývajúci z činnosti tejto organizačnej zložky, 

obchodného zastúpenia či inej pobočky.39 

Na základe uvedeného môže zamestnanec žalovať zamestnávateľa na súdoch v členskom štáte, v ktorom 

má zamestnávateľ bydlisko, alebo v členskom štáte, v ktorom sa nachádza organizačná zložka, obchodné 

zastúpenie či iná pobočka zamestnávateľa, za predpokladu, že ide spor medzi zamestnancom a zamestnávateľom 

vyplývajúci z činnosti tejto organizačnej zložky, a to bez ohľadu na to či zamestnávateľ má alebo nemá bydlisko 

v niektorom z členských štátov. 

Ustanovenia o ochrannej právomoci obsahujú ďalšie alternatívy určovania medzinárodnej právomoci 

v prospech zamestnanca. Na základe nich je zamestnanec oprávnený žalovať zamestnávateľa na súdoch 

členského štátu, v ktorom alebo, z ktorého obvykle vykonáva svoju prácu alebo, v ktorom naposledy vykonával 

svoju prácu.40 

Miesto, kde zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu predstavuje autonómny pojem, ktorému vo svojej 

rozhodovacej praxi venuje pozornosť Súdny dvor Európskej Únie. Súdny dvor interpretuje miesto obvyklého výkonu 

práce zamestnanca ako miesto, z ktorého zamestnanec v prevažnej miere plní svoje povinnosti voči 

zamestnávateľovi,41 rovnako ako aj miesto, v ktorom je skutočné stredisko pracovných činností zamestnanca,42 

alebo v prípade ak zamestnanec vykonáva svoje činnosti vo viac ako jednom členskom štáte (napríklad 

zamestnanec v doprave), je miestom obvyklého výkonu práce takéhoto zamestnanca miesto, v ktorom alebo 

z ktorého vzhľadom na všetky okolnosti plní podstatnú časť svojich povinností vo vzťahu k zamestnávateľovi.43 

Ochranu zamestnancom nevykonávajúcim prácu obvykle v jednej krajine poskytuje okrem Súdneho dvora 

aj ďalšie pravidlo určovania medzinárodnej právomoci, na základe ktorého môže zamestnanec žalovať 

zamestnávateľa na súdoch členského štátu, v ktorom sa nachádza prevádzkareň, ktorá zamestnanca najala.44 

V zmysle uvedeného, ak nie je možné určiť miesto obvyklého výkonu práce zamestnanca, na základe vyššie 

uvedených kritérií, v žiadnom členskom štáte, je zamestnanec oprávnený žalovať zamestnávateľa na súdoch 

členského štátu, v ktorom sa nachádza prevádzkareň zamestnávateľa, prostredníctvom, ktorej bola so 

zamestnancom uzatvorená individuálna pracovná zmluva.45 

Osobitne je potrebné upozorniť na možnosť zamestnanca podať žalobu voči zamestnávateľovi na súdoch 

ktoréhokoľvek členského štátu, v ktorom má bydlisko jeden z viacerých žalovaných (za predpokladu, že jedným zo 

žalovaných je aj samotný zamestnávateľ) v prípade existencie sporu, z ktorého plynúce nároky sú navzájom tak 

súvisiace, že je vhodnejšie o nich konať a rozhodnúť spoločne, a tak predísť možnosti nezlučiteľných rozsudkov 

vydaných v samostatných konaniach.46 

Ochranná právomoc vo veciach individuálnych pracovných zmlúv obsahuje nie len osobitné pravidlá 

určovania medzinárodnej právomoci, ale aj výnimku z osobnej pôsobnosti Nariadenia, a to práve v prospech 

ochrany zamestnanca. 

Na základe tejto výnimky, ak žalovaný zamestnávateľ nemá bydlisko47 v žiadnom z členských štátov, tak 

zamestnanec má stále možnosť žalovať zamestnávateľa na súdoch členského štátu, v ktorom alebo z ktorého 

obvykle vykonáva svoju prácu alebo z ktorého naposledy vykonával svoju prácu alebo na súdoch členského štátu, 

v ktorom sa nachádza prevádzkareň, ktorá zamestnanca najala.48 Realizáciou tejto výnimky sa posúdi právomoc 

súdov podľa Nariadenia, namiesto vnútroštátnych právnych predpis, a teda v prípade slovenských súdov namiesto 

ZMPSP. 

                                                 

 

39 Článok 20 ods. 1 v spojení s článkom 7 ods. 5 a článok 20 ods. 2 nariadenia Brusel Ia. 
40 Článok 21 ods. 1 písm. b) bod. i.) nariadenia Brusel Ia. 
41 Rozsudok Súdneho dvora z 13. júla 1993. Mulox IBC Ltd proti Hendrick Geels. Vec C-125/92. 
42 Rozsudok Súdneho dvora z 9. januára 1997. Petrus Wilhelmus Rutten proti Cross Medical Ltd. Vec C-383/95. 
43 Rozsudok Súdneho dvora z 15. marca 2011. Heiko Koelzsch proti État du Luxemburské veľkovojvodstvo. Vec 
C-29/10. 
44 Článok 21 ods. 1 písm. b) bod ii) nariadenia Brusel Ia. 
45 BULLA, M. in: BULLA M. Medzinárodné právo súkromné Európskej únie optikou pracovného práva. Bratislava: 
Friedrich Ebert Stiftung, 2015. s. 115. 
46 Článok 20 ods. 1 v spojitosti s článkom 8 ods. 1 nariadenia Brusel Ia. 
47 Vrátane organizačnej zložky, obchodného zastúpenia, alebo inej pobočky na účely sporov vyplývajúcich z ich 
činnosti. 
48 Článok 21 ods. 2 v spojitosti s článkom 20 ods. 1 a článkom 6 ods. 1 nariadenia Brusel Ia. 
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Opísané špeciálne pravidlá posudzovania medzinárodnej právomoci súdov umožňujú zamestnancovi 

žalovať zamestnávateľa na súdoch, ktoré tento zamestnanec považuje za najbližšie svojim záujmom a potrebám, 

čím sa materializuje princíp ochrany zamestnanca. 

Kriticky možno pristupovať k poslednému uvedenému kritériu ochrannej právomoci, ktorého cieľom je 

predísť aplikácii vnútroštátnych právnych predpisov. Do úvahy prichádza názor na základe, ktorého sa takto 

koncipovaná ochrana zamestnanca javí v praxi ako kontraproduktívna.49 

Príčinou uvedeného je povaha úpravy vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré vo väčšine prípadov 

umožňujú zamestnancovi žalovať zamestnávateľa v štáte svojho pobytu, zatiaľ čo kritériá ochrannej právomoci 

podľa Nariadenia môžu viesť k nutnosti zamestnanca podať žalobu na súde iné štátu, než je štát jeho pobytu, čo 

v konečnom dôsledku vedie k určitému procesnému „nepohodliu“ zamestnanca.50 

 

 

3.1.2.2.  Žaloba zamestnávateľa proti zamestnancovi 

Ochrana zamestnanca sa pri pravidlách určovania medzinárodnej právomoci nemanifestuje len vo forme 

rozšírených možností zamestnanca pri podávaní žaloby voči zamestnávateľovi, ale taktiež aj v oprávneniach 

zamestnávateľa pri podávaní žaloby voči zamestnancovi. 

Zamestnávateľ je oprávnený podľa ustanovení o ochrannej právomoci vo veciach individuálnych pracovných 

zmlúv žalovať zamestnanca na súdoch členského štátu, v ktorom má zamestnanec svoje bydlisko.51 

Jedinou výnimkou z toho normatívu, ktorou sa odlišuje od základného pravidla všeobecnej právomoci, je 

možnosť zamestnávateľa uplatniť vzájomný nárok voči zamestnancovi na súde, na ktorom sa koná o pôvodnom 

nároku zamestnanca, a to z dôvodu naplnenia princípu procesnej efektivity.52 

Cieľom takto koncipovanej právnej úpravy je zaistiť ochranu zamestnanca, a to tak, že zamestnanec môže 

byť žalovaný zamestnávateľom len na súdoch členského štátu, ku ktorému má najužší vzťah a tým mu uľahčiť 

účasť na konaní a obhajobu.53 

Úskalím predmetného kritéria ochrannej právomoci je posúdenie vplyvu zamestnávateľa na bydlisko 

zamestnanca. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že bydlisko zamestnanca spravidla koreluje s miestom výkonu jeho 

práce, ktoré však závisí od samotného zamestnávateľa.54 

 

3.1.2.3.  Voľba právomoci 

Nariadenie umožňuje účastníkom ovplyvniť určenie medzinárodnej právomoci súdov, ktorá by bola inak 

stanovená na základe ustanovení oddielov 2 až 5 Nariadenia. Jednou z týchto možností je voľba právomoci podľa 

článku 25 Nariadenia. 

Voľba právomoci predstavuje dohodu uzatvorenú medzi účastníkmi zmluvy, ktorou zvolia súd alebo súdy, 

ktorého členského štátu majú medzinárodnú právomoc konať a rozhodovať spory, ktoré medzi nimi už vznikli alebo 

môžu vzniknúť v súvislosti s konkrétnym právnym vzťahom.55 

Takáto dohoda musí byť medzi účastníkmi uzatvorená v predpísanej forme56 a v prípade ak sa nedohodnú 

inak, bude mať medzinárodná právomoc ňou určená výlučnú povahu.57 

Účastníci zmluvy môžu dohodou o voľbe právomoci založiť medzinárodnú právomoc súdov členského štátu, 

aj v prípade ak ani jeden z nich nemá bydlisko v žiadnom z členských štátov, čím sa napĺňa ďalšia výnimka 

z osobnej pôsobnosti Nariadenia.58 

                                                 

 

49 KADLECOVÁ, T. Evropské mezinárodní právo soukromné v kontextu pracovního práva. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2013. s. 87. 
50 Tamže. 
51 Článok 22 ods. 1 nariadenia Brusel Ia. 
52 Článok 22 ods. 2 nariadenia Brusel Ia. 
53  BULLA, M. in: LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie.  
Bratislava: C. H. Beck, 2016. s. 326. 
54 KADLECOVÁ, T. Evropské mezinárodní právo soukromné v kontextu pracovního práva. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2013. s. 88. 
55 Článok 25 ods. 1 nariadenia Brusel Ia. 
56 Vo forme písomnej, alebo písomne potvrdenej, alebo vo forme, ktorá je v súlade s praxou, ktorú medzi sebou 
zaviedli účastníci zmluvy, alebo v medzinárodnom obchode vo forme, ktorá je v súlade so zvyklosťami, ktoré sú 
alebo majú byť účastniḱom zmluvy známe, a ktorá je v takomto obchode dobre známa a pravi delne dodržiavaná 
účastniḱmi, ktorí uzatvorili zmluvu typickú pre daný obchodný vzťah. Komunikácia elektronickou cestou, ktorá 
poskytuje trvalý záznam o dohode, sa považuje za písomnú formu. 
57 Článok 25 ods. 1 nariadenia Brusel Ia. 
58 Článok 6 ods. 1 v spojitosti s článkom 25 ods. 1 nariadenia Brusel Ia. 
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Na to aby bola voľba právomoci právne účinná nesmie jednak vyradiť výlučnú právomoc súdov podľa článku 

24 Nariadenia, a taktiež nemôže byť v rozpore, okrem iného, s článkom 23 Nariadenia.59 

Nevyhnutnosťou súladu voľby právomoci s článkom 23 Nariadenia plynule prechádzame späť k ochrannej 

právomoci vo veciach individuálnych pracovných zmlúv. Článok 23 ustanovuje obsahové pravidlá dohody o voľbe 

právomoci uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 

Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodou odchýliť od ustanovení o ochrannej právomoci vo veciach 

individuálnych pracovných zmlúv iba v dvoch prípadoch. Prvou eventualitou je, ak uzatvoria dohodu o voľbe 

právomoci až po vzniku samotného sporu.60 

Druhou alternatívou je uzatvorenie dohody o voľbe právomoci medzi zamestnancom a zamestnávateľom 

ešte pred vznikom sporu, avšak to len za splnenia podmienky, že takáto dohoda umožní zamestnancovi podať 

žalobu aj na iných súdoch než tých, ktorých medzinárodná právomoc je daná ustanoveniami o ochrannej právomoci 

vo veciach individuálnych pracovných zmlúv.61 Cieľom dohody v tomto prípade nie je vylúčiť ochrannú právomoc, 

ale práve naopak, rozšíriť ju o možnosť zamestnanca vybrať si medzi viacerými príslušnými súdmi.62 

Ak sa dohoda o voľbe právomoci medzi zamestnancom a zamestnávateľom stane súčasťou ich 

individuálnej pracovnej zmluvy, tak takáto dohoda je nezávislá od ostatných ustanovení individuálnej pracovnej 

zmluvy, pričom platnosť dohody nemožno namietať výlučne z dôvodu neplatnosti individuálnej pracovnej zmluvy, 

v ktorej je obsiahnutá.63 

 

3.1.2.4.  Vzťah ochrannej právomoci k ostatným pravidlám medzinárodnej právomoci 

Základom tzv. bruselského režimu je prioritné posúdenie výlučnej právomoci, ktorá stojí na vrchole 

pomyselnej pyramídy pravidiel určovania medzinárodnej právomoci podľa Nariadenia, a na ktorú ako jedinú súdy 

členských štátov prihliadajú ex officio.64 

Veci spadajúce pod výlučnú právomoc podľa Nariadenia nemajú priamy súvis s individuálnymi pracovnými 

zmluvami, preto možno konštatovať, že v prípade ochrannej právomoci a výlučnej právomoci ide o dva popri sebe 

stojace režimy, pričom výlučnú právomoc musia mať zamestnanec a zamestnávateľ na zreteli pri uzatváraní 

dohody o voľbe právomoci, nakoľko ňou nemôžu vylúčiť uplatnenie výlučnej právomoci, tak ako som uviedol 

v predchádzajúcej podkapitole.65 

V spomenutej pyramíde pravidiel určovania medzinárodnej právomoci podľa Nariadenia sa nachádza hneď 

za výlučnou právomocou prorogácia právomoci, ktorú tvorí jednak voľba právomoci, ktorej som sa venoval 

v predchádzajúcej podkapitole, ako aj podrobenie sa právomoci súdu žalovaným.66 

Súd členského štátu má založenú medzinárodnú právomoc na základe Nariadenia, v prípade ak sa žalovaný 

zúčastní konania a nenamietne proti medzinárodnej právomoci súdu. Toto pravidlo sa neuplatní v prípade ak súdu 

iného členského štátu prináleží výlučná právomoc na základe článku 24 Nariadenia.67 

Právna úprava podrobenia sa právomoci má svoje osobitosti vo veciach individuálnych pracovných zmlúv, 

v ktorých je žalovaným zamestnanec. V takomto prípade je súd konajúci vo veci ešte pred založením svojej 

právomoci povinný poučiť žalovaného zamestnanca, ako slabšiu stranu v spore, o jeho práve namietať absenciu 

právomoci konajúceho súdu ako aj o následkoch jeho účasti či neúčasti na samotnom konaní.68 

Posledným, doteraz výslovne nespomenutým, pravidlom určovania medzinárodnej právomoci na základe 

Nariadenia, je osobitná právomoc, ktorej ustanovenia oprávňujú žalobcu podať žalobu aj na súdy iného členského 

štátu, než na tie, v ktorých členskom štáte má žalovaný bydlisko. 

Osobitná právomoc stojí pomimo ochrannej právomoci vo veciach individuálnych pracovných zmlúv, a až 

na dve výnimky, o ktorých som sa už zmienil v podkapitole 3.1.2.1, sa tieto právomoci uplatňujú navzájom úplne 

nezávisle. Prvou výnimkou je možnosť zamestnanca podať žalobu voči zamestnávateľovi na súdoch členského 

štátu, v ktorom sa nachádza organizačná zložka, obchodné zastúpenie alebo iná pobočka zamestnávateľa 

                                                 

 

59 Článok 25 ods. 4 nariadenia Brusel Ia. 
60 Článok 23 ods. 1 nariadenia Brusel Ia. 
61 Článok 23 ods. 2 nariadenia Brusel Ia. 
62  Rozsudok Súdneho dvora z 19. júla 2012. Ahmed Mahamdia proti République algérienne démocratique et 
populaire. Vec C-154/11. 
63 Článok 25 ods. 5 nariadenia Brusel Ia. 
64 HAŤAPKA, M. in: LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie.  
Bratislava: C. H. Beck, 2016. s. 225. 
65 Článok 24 a článok 25 ods. 4 nariadenia Brusel Ia. 
66 HAŤAPKA, M. in: LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie.  

Bratislava: C. H. Beck, 2016. s. 226. 
67 Článok 26 ods. 1 nariadenia Brusel Ia. 
68 Článok 26 ods. 2 nariadenia Brusel Ia. 
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v prípade sporu, ktorý sa týka danej organizačnej zložky, obchodného zastúpenia alebo inej pobočky 

zamestnávateľa.69 

Druhou výnimkou je možnosť zamestnanca podať žalobu voči zamestnávateľovi na súdoch ktoréhokoľvek 

členského štátu, v ktorom má bydlisko jeden z viacerých žalovaných (za predpokladu, že jedným zo žalovaných je 

aj samotný zamestnávateľ) v prípade existencie sporu, z ktorého plynúce nároky sú navzájom tak súvisiace, že je 

vhodnejšie o nich konať a rozhodnúť spoločne, a tak predísť možnosti nezlučiteľných rozsudkov vydaných v 

samostatných konaniach.70 

Na koniec, ostáva spomenúť zvyšné dva druhy ochrannej právomoci stojace popri veciach individuálnych 

pracovných zmlúv, a to ochrannú právomoc vo veciach poistenia a ochrannú právomoc vo veciach spotrebiteľských 

zmlúv. Tieto dva druhy ochrannej právomoci sa uplatnia samostatne od individuálnych pracovných zmlúv a to za 

podmienok a pravidiel ustanovenými osobitnými normami obsiahnutými v oddiele 3 a 4 druhej kapitoly Nariadenia. 

 

 

4 ZÁVER 

Ochrana zamestnanca ako elementárny princíp pracovného práva zastáva kľúčové postavenie v rámci 

právnej regulácie pracovného štatútu medzinárodného práva súkromného. 

Medzinárodné právo súkromné Európskej únie uvádza do života princíp ochrany zamestnanca 

v jednotlivých sférach úpravy pracovného štatútu, medzi nimi aj v rovine určovania medzinárodnej právomoci. 

Cieľom tohto odborného článku bolo posúdenie miery ochrany zamestnanca vo vzťahoch z individuálnych 

pracovných zmlúv práve pri posudzovaní medzinárodnej právomoci na základe ustanovení nariadenia Brusel Ia, 

tvoriaceho základ tzv. bruselského režimu. 

Nariadenie Brusel Ia sformovalo princíp ochrany zamestnanca do podoby samostatnej kategórie 

medzinárodnej právomoci vo veciach individuálnych pracovných zmlúv. Predmetná kategória nie len stanovuje 

osobitné kritéria posudzovania medzinárodnej právomoci, ale aj priamo ovplyvňuje realizáciu ostatných kategórií 

medzinárodnej právomoci podľa nariadenia Brusel Ia. 

Hraničné kritériá ochrannej právomoci vo veciach individuálnych pracovných zmlúv zabezpečujú 

zamestnancovi určitú mieru procesného komfortu, nakoľko disponuje niekoľkými alternatívami, na ktorých môže 

podať žalobu voči zamestnávateľovi, zatiaľ čo sám môže byť žalovaný spravidla iba v štáte svojho bydliska. 

Rovnako sa princíp ochrany zamestnanca pretavuje aj do ostatých kategórií medzinárodnej právomoci, ako 

je napríklad voľba právomoci či pristúpenie na právomoc, tak ako som ich opísal v rámci druhej kapitoly. 

Niektoré hraničné kritériá ochrannej právomoci vyvolávajú určitú polemiku, vo vzťahu k princípu ochrany 

zamestnanca, na ktorú som upozornil v rámci druhej kapitoly, a to tak pri žalobách zamestnanca vo voči 

zamestnávateľovi, ako aj vice versa. 

Záverom tohto odborného článku možno konštatovať, že nariadenie Brusel Ia v rámci ustanovení 

upravujúcich posudzovanie medzinárodnej právomoci dbá na ochranu slabšej strany a napĺňa obsah princípu 

ochrany zamestnanca. Zároveň stále ponecháva priestor na posúdenie, tak kontraproduktívnosti ako aj praktickej 

realizácie jednotlivých kritérií ochrannej právomoci. 
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PREDSTAVUJE ROZHODCOVSKÉ KONANIE EFEKTÍVNY NÁSTROJ 

RIEŠENIA SPOROV V MEDZINÁRODNOM PRÁVE SÚKROMNOM? 
 

Sára Majerová 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Abstract: The aim of the article is to clarify the effectiveness of the institute of arbitration with regard to the specifics 

of private law relationships containing a foreign element and thus linked to several legal systems, as alternatives to 

dispute resolution, by clarifying the basic principles, advantages and disadvantages of arbitration proceedings in 

private international law. 

 

Abstrakt: Cieľom odborného článku je prostredníctvom ozrejmenia si základných zásad, výhod a nevýhod 

rozhodcovského konania spolu s porovnávaním tohto konania s konaním súdnym, zhodnotiť efektivitu inštitútu 

rozhodcovského konania s ohľadom na špecifiká súkromnoprávnych vzťahov obsahujúcich cudzí prvok a teda 

naviazaných na viaceré právne poriadky, ako alternatívy riešenia sporov v medzinárodnom práve súkromnom. 

 

Key words: arbitration, international arbitration, court proceedings, private international law. 

 

Kľúčové slová: rozhodcovské konanie, medzinárodné rozhodcovské konanie, súdne konanie, medzinárodné 

právo súkromné. 

 

1 ÚVOD 

V úvode prvej kapitoly sa s témou tohto odborného článku postupne oboznamujeme cez stručný exkurz 

dejín vzniku rozhodcovského konania, čo má čitateľom dopomôcť k poznaniu a pochopeniu skutočného rozmeru 

a charakteru rozhodcovského konania, ktoré nie je len výdobytkom dnešnej modernej doby, ale ktoré predstavuje 

dlhotrvajúcu prax v posudzovaní a rozhodovaní spoločenských vzťahov, nevynímajúc spoločenské vzťahy 

prekračujúce hranice jedného právneho poriadku. Na historický exkurz nadväzuje v prvej časti prvej kapitoly 

pojmové predstavenie inštitútu rozhodcovského konania a medzinárodného rozhodcovského konania s uvedením 

jeho základného predpokladu, ktorým je arbitrabilita uvedená v nadväzujúcej druhej časti prvej kapitoly. 

Nato, aby bolo možné zvážiť a vybrať si, či je pre subjekt súkromnoprávnych vzťahov spadajúcich do 

pôsobnosti medzinárodného práva súkromného výhodnejšie ísť cestou klasického súdneho konania, alebo si zvoliť 

alternatívu v podobe rozhodcovského konania je potrebné uviesť a zhodnotiť, v čom sa tieto konania od seba líšia, 

čomu logicky musí predchádzať priblíženie základných pilierov rozhodcovského konania. Za týmto účelom preto 

v tretej časti prvej kapitoly uvádzam charakteristické znaky rozhodcovského konania, čo predstavuje premostenie 

k druhej kapitole venujúcej sa porovnaniu oboch spomenutých konaní.  

Ešte pred pristúpením k porovnávaniu rozhodcovského a súdneho konania uvádzam v štvrtej časti prvej 

kapitoly najznámejšie medzinárodné rozhodcovské inštitúcie súkromného práva, ktoré rovnako predstavujú faktor, 

ovplyvňujúci postavenie a efektivitu rozhodcovského konania v medzinárodnom práve súkromnom.  

Druhá kapitola sa venuje porovnaniu rozhodcovského konania a súdneho konania v ich základných 

rozdieloch, ktoré sú spôsobilé ovplyvniť názor subjektov spoločenských vzťahov pri výbere spôsobu riešenia 

vzniknutých právnych sporov. Nakoľko sa zásady rozhodcovského konania častokrát prelínajú s výhodami tohto 

konania, sú z uvedených rozdielov v druhej a tretej časti tejto kapitoly odvodené priamo jednotlivé pozitíva 

a negatíva rozhodcovského konania. 

V závere tohto odborného článku pristupujem k zhodnoteniu zistených pozitív a negatív rozhodcovského 

konania uplatňovaného na súkromnoprávne vzťahy spadajúce do oblasti medzinárodného práva súkromného 

v súčasnosti, čo napĺňa aj cieľ tohto odborného článku, ktorým je zamyslenie sa nad efektivitou rozhodcovského 

konania v medzinárodnom práve súkromnom. 

 

2 ROZHODCOVSKÉ KONANIE V MEDZINÁRODNOM PRÁVE SÚKROMNOM 

Rozhodcovské konanie sa aj napriek svojej stáročia trvajúcej histórií siahajúcej až do obdobia staroveku 

a antického Ríma, kde sa formulovali najstaršie formy rozhodcovského konania tzv. dohodnuté arbitráže, ktoré 

rozhodoval cudzinecký prétor (praetor peregrinu), do popredia dostáva až počas zlomového 20. storočia.1 Ako 

                                                 

 

1 HUČKOVÁ, R., Rozhodcovské konanie. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 8 
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v mnohých iných oblastiach aj v prípade rozhodcovského konania v medzinárodnom práve súkromnom dochádza 

v nadväznosti na udalosti 1. a 2. svetovej vojny k značným zmenám, ktoré viedli okrem iného aj k silnej 

internacionalizácií vzťahov, ktoré narážali na obmedzenia plynúce s rôznorodosti postupov riešenia sporov naprieč 

krajinami, čo spomaľovalo snahy o obnovenie celospoločenských pomerov.2 V roku 1923 a v roku 1927 dochádza 

preto k prijatiu prvých medzinárodných dohovorov zaoberajúcich sa rozhodcovským konaním a výkonom cudzích 

rozhodcovským rozhodnutí.3 

 

2.1. Pojem medzinárodného rozhodcovského konania 

V dnešnej modernej dobe civilizované právne štáty disponujú oprávnením, ktorému zároveň zodpovedá 

povinnosť prejednávať a rozhodovať spory na svojom území. Touto úlohou je primárne poverený štátny sústava 

súdov tvorená nezávislými súdmi disponujúcimi súdnou zložkou moci v štáte. Štáty však v súkromnoprávnej oblasti 

častokrát nelimitujú prejednávanie a riešenie sporov výlučne na súdy, ale ponechávajú otvorenú možnosť zvoliť si 

pre tento účel rozhodcovské konanie, ktoré funguje a stojí mimo sústavy štátnych súdov alebo iných štátnych 

rozhodovacích orgánov. Rozhodcovské konanie vo všeobecnosti možno definovať ako dobrovoľné podrobenie 

procesu riešenia sporu tretej neutrálnej strane, ktorú predstavuje buď rozhodca ako súkromná osoba, alebo 

rozhodcovský súd v postavení nezávislej inštitúcie, a ktorá vzniknutý spor prejedná a vydá záväzné a vykonateľné 

rozhodnutie.4  

V oblasti medzinárodného práva súkromného hovoríme o medzinárodnom rozhodcovskom konaní, ktoré 

také predstavuje rozhodcovské konanie, v ktorom je prítomný tzv. cudzí resp. medzinárodný prvok. Cudzí prvok 

pritom predstavuje skutočnosť, ktorá objektívne zakladá vzťah k inému právnemu poriadku, ako napríklad miesto 

rozhodcovského konania, predmet rozhodcovského konania nachádzajúci sa v zahraničí, rozdielna štátna 

príslušnosť účastníkov rozhodcovského konania, potreba procesného úkonu v cudzine a podobne. 

Charakterizujúcim znakom rozlišujúcim klasické rozhodcovské konanie, či lepšie povedané vnútroštátne 

rozhodcovské konanie od medzinárodného rozhodcovského konania je tak prítomnosť cudzieho prvku. Ak teda nie 

je cudzí prvok v rozhodcovskom konaní zastúpený a ani žiadnym iným spôsobom nezasahuje do povahy tohto 

konania, rozhodcovské konanie nenadobudne medzinárodný charakter a pôjde výlučne o vnútroštátne 

rozhodcovské konanie spravujúce sa vnútroštátnymi normami.5   

Čo sa úpravy medzinárodného rozhodcovského konania týka, toto konanie je upravené jednak viacerými 

vnútroštátnymi právnymi predpismi,6 ako aj medzinárodnými multilaterálnymi7 a bilaterálnymi dohovormi a vzorový 

zákonom UNCITRAL.8   

 

2.2. Arbitrabilita 

Ako už bolo načrtnuté štát ako suverén a nositeľ verejnej moci disponuje právomocou regulovať 

a rozhodovať spoločenské vzťahy a vzniknuté spory na základe práva prostredníctvom vlastných orgánov na to 

určených. Súdna moc štátu je v rukách všeobecných súdov, ktoré prejednávajú a rozhodujú spoločenské vzťahy, 

kam spadajú aj súkromnoprávne vzťahy, ktoré v prípade ak obsahujú cudzí prvok spadajú aj do predmetu úpravy 

medzinárodného práva súkromného.9 Nakoľko však v súkromnoprávnej oblasti prevláda zásada autonómie vôle, 

ponechal štát v prípadoch súkromnoprávnych vzťahov, ktoré sú silne prepojené so spomenutou zásadou 

autonómie vôle, možnosť subjektom týchto vzťahov dispozitívnu možnosť zvoliť si pre riešenie vzniknutého sporu 

                                                 

 

2  Najhlavnejšie prekážky spočívali v rozdielnych právnych tradíciách jednotlivých štátov, ktoré sa prejavovali 
v rôznorodosti jazykov, procesných postupov, obmedzeniach výkonu cudzích rozhodnutí a podobne.  
3 Jednalo sa o Ženevský protokol o doložkách o rozhodcovi z roku 1923 a Ženevský dohovor o vykonateľnosti 
cudzích rozhodcovských výrokov z roku 1927.  
4 ROZEHNALOVÁ, N., Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008, s. 42 
5 ZÁMOŽÍK, J., in: LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. 
Bratislava, C. H. Beck, 2016, s. 480 
6 Na území Slovenskej republiky je to predovšetkým Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. 
7 K medzinárodným dohovorom upravujúcim medzinárodné rozhodcovské konanie možno zradiť Európsky dohovor 
o medzinárodnej obchodnej arbitráži a Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, iným 
názvom  Newyorský dohovor.  
8  United Nations Commission On International Trade Law predstavujúci právne nezáväznú normu, ktorá je 
predlohou pre vnútroštátnu úpravu týkajúcu sa medzinárodného rozhodcovského konania pre medzinárodné 

obchodné právo, bližšie informácie dostupné na: https://uncitral.un.org/  
9 Medzinárodné právo súkromné predstavuje odvetvie vnútroštátneho práva jednotlivých štátov, ktoré upravuje 
vybrané spoločenské vzťahy obsahujúce cudzí prvok.  

https://uncitral.un.org/
https://uncitral.un.org/
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rozhodcovské konanie. 10  Táto zásada súkromného práva neobchádza ani oblasť medzinárodného práva 

súkromného a tak možnosť zvoliť si ako spôsob riešenia sporov alternatívu v podobe rozhodcovského konania sa 

samozrejme týka aj súkromnoprávnych vzťahov, ktoré obsahujú cudzí prvok.  

Okruh spoločenských vzťahov, v rámci ktorých si ich účastníci môžu zvoliť pre riešenie vzniknutých sporov 

rozhodcovské konanie sa označuje pojmom arbitrabilita.11  V rámci arbitrability následne rozoznávame dve jej 

podoby. Prvou je objektívna arbitrabilita, ktorá popisuje práve právnym poriadkom určený okruh vzťahov, v rámci 

ktorých je daná možnosť vzniknuté spory podrobiť rozhodcovskému rozhodnutiu namiesto rozhodnutiu štátnych 

súdov. Druhou je subjektívna arbitrabilita, ktorá popisuje už konkrétny okruh vzťahov podrobených 

rozhodcovskému rozhodnutiu na základe rozhodcovskej zmluvy. 

Arbitrabilita ako taká je vymedzovaná vnútroštátnymi právnymi predpismi jednotlivých štátov, ktoré podľa 

vlastného uváženia určujú, v rámci ktorých oblastí spoločenských vzťahov je možné ich riešiť a prejednávať 

rozhodcovskými súdmi. Ich rozdiel spočíva teda v tom, že zatiaľ čo objektívna arbitrabilita je daná právom štátu, 

tak arbitrabilita subjektívna je daná dohodou strán. 

 

2.3. Charakteristické znaky rozhodcovského konania 

Hlavným cieľom rozhodcovského konania je samozrejme vyriešenie sporu. Proces ktorým sa k rozhodnutiu 

sporu dospeje je charakterizovaný istými znakmi, ktoré možno označiť aj ako zásady rozhodcovského konania, 

ktoré určujú jeho podstatné znaky, štruktúru a prvky. Zásady na ktorých stojí rozhodcovské konanie majú isté svoje 

špecifiká, no do značnej miery sú tiež totožné so zásadami súdneho konania.12 Nato, aby bolo možné si vybrať, či 

je pre subjekt výhodnejšie ísť cestou klasického súdneho konania, alebo si zvoliť alternatívu v podobe 

rozhodcovského konania je potrebné zhodnotiť, v čom sa tieto konania od seba líšia a nie je lepší spôsob, ako si 

priblížiť si základné piliere rozhodcovského konania. 

Medzi základné zásady a charakteristické prvky rozhodcovského konania možno zaradiť a pozornosť 

upriamiť na: 

a. vzájomná dohoda strán,  

b. konečnosť a záväznosť rozhodnutí,  

c. rýchlosť a efektívnosť konania,  

d. hospodárnosť konania,  

e. neverejnosť a neformálnosť konania,  

f. jednoinštantnosť konania.  

Ad a): Vzájomná dohoda strán o podrobení sporov rozhodcovskému konaniu je esenciálnym prvkom tohto 

konania. Táto dohoda strán predstavuje zmluvné prenesenie jurisdikcie zo štátnych súdov na rozhodcovské súdy, 

prípadne na rozhodcov. Dohoda môže mať dve podoby, prvou je rozhodcovská zmluva a druhou rozhodcovská 

doložka.13 Rozhodcovské konanie, ktoré by nemalo podklad v platnej rozhodcovskej zmluve alebo doložke, by 

spôsobilo vady tohto konania, voči ktorým by sa účastník rozhodcovského konania mohol brániť.14 Dohoda strán 

sa však nelimituje len na zvolenie si rozhodcovského konania ako spôsobu riešenia sporu, ale siaha aj ďalej, a to 

k dohode strán na voľbe konkrétneho subjektu oprávneného rozhodnúť a vydať rozhodcovské rozhodnutie. V tomto 

prípade je tak podčiarknutý celkový význam zachovania možnosti podrobiť určité súkromnoprávne vzťahy 

rozhodcovskému konaniu, ako pretavenie autonómie vôle v súkromnom práve do praxe. 

Ad b): Rozhodcovské  konanie síce predstavuje alternatívny spôsob riešenia sporov, no napriek tomu sa 

jedná o záväzný spôsob riešenia sporov, čo znamená, že vydané rozhodcovské rozhodnutie je právoplatným 

rozsudkom a nie len nezáväzným urovnaním sporov medzi účastníkmi, a teda aj predstavuje prekážku rei 

iudicatae. Spomenúť tu možno aj prekážku litispendencie, nakoľko rozhodcovské konanie predstavuje rovnocennú 

alternatívu konania k súdnemu konaniu, prečo nie je možné viesť v tej istej veci konanie súbežne pred štátnym 

                                                 

 

10 ZÁMOŽÍK, J., in: LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. 
Bratislava, C. H. Beck, 2016, s. 484 
11 Arbitrabilita sa dotýka arbitrovateľnosti predmetu sporu podľa práva, ktorým sa riadi rozhodcovská zmluva resp. 
rozhodcovská doložka, právom ktorým sa riadi rozhodcovské konanie a právom štátu, na území ktorého sa žiada 
o uznanie a výkon rozhodcovského rozhodnutia.  
12 HUČKOVÁ, R., Rozhodcovské konanie. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 26 
13 Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k hlavnej zmluve, 
pričom rozhodcovská doložka ako súčasť uzatváranej zmluvy predstavuje dojednanie rozhodcovského konania do 
budúcna na všetky spory, ktoré môžu medzi stranami vzniknúť.   
14 ZÁMOŽÍK, J., in: LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. 
Bratislava, C. H. Beck, 2016, s. 486 
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súdom a súdom rozhodcovským, či pred dvoma rozhodcovskými súdmi zároveň.15 Čo sa týka otázky uznávania 

a výkonu rozhodcovských rozhodnutí, táto rovnako nepredstavuje žiaden problém a úprava a prax uznávania 

rozhodcovským rozhodnutí naprieč štátny funguje bezproblémovo.16  

Ad c): Túto zásadu rozhodcovského konania možno odvodiť od viacerých skutočností, ktoré prispievajú 

k rýchlosti prejednávania sporov. Ako prvú skutočnosť zabezpečujúcu rýchlosť rozhodcovského konania možno 

uviesť menšiu zaťaženosť rozhodcov a rozhodcovských súdov, ako aj ich vyššiu flexibilitu spočívajúcu 

v prispôsobovaní konania s ohľadom na faktory, ktoré konanie spomaľujú.17 Ďalšou skutočnosťou je komunikácia 

prebiehajúca zásadne písomnou formou, aj za použitia elektronických prostriedkov komunikácie, čím sa obchádza 

celý zdĺhavý proces doručovania písomností cez nezriedka zaťažené doručovacie a poštové služby. Ako poslednú 

skutočnosť možno uviesť dĺžku lehôt, ktoré sa vo väčšine prípadov pohybujú maximálne v trvaní niekoľkých 

mesiacov, v najjednoduchších prípadoch aj v trvaní niekoľkých desiatok dní.18  

Ad d): Hospodárnosť rozhodcovského konania v prvom rade súvisí s predošlou zásadou rýchlosti 

a efektívnosti, ktorá odbremeňuje účastníkov rozhodcovského konania od platenia právnych služieb, ktoré sú 

v niektorých prípadoch vzhľadom na neúmernú dĺžku súdneho konania potrebné aj v trvaní niekoľkých rokov. 

K hospodárnosti prispieva aj samotná výška poplatku za rozhodcovské konanie, ktorá je spravila nižšia ako súdne 

poplatky,19 ako aj písomnosť konania, ktorá odbremeňuje strany od nákladov potrebných na zabezpečenie účasti 

na konaní a podobne.20 

Ad e): Rozhodcovské konanie je spravidla neverejné a dôverné, čo znamená, že všetky osoby 

nezainteresované na konaní sú z rozhodcovského konania vylúčené. Neverejnosť konania sa pritom vykladá 

extenzívne, teda okrem vylúčenia verejnosti z účasti na konaní sa sem zaradzuje aj povinnosť dodržiavania 

mlčanlivosti rozhodcu o skutočnostiach, ktoré sa v konaní dozvedel, či nezverejňovanie rozhodcovských 

rozhodnutí.21 Čo sa týka neformálnosti rozhodcovského konania, táto spočíva v možnosti strán určiť si pravidlá, 

podľa ktorých sa bude v konaní postupovať.22  

Ad f): Rozhodcovské konanie je jednoinštančným konaním, čo znamená, že nie je možné voči rozhodnutiu 

vydanému v rozhodcovskom konaní podať riadny opravný prostriedok na vyššiu inštanciu, ak si túto možnosť strany 

výslovne nedohodli. Rozhodcovský rozsudok je tak momentom doručenia účastníkom konania považovaný za 

právoplatný. Táto skutočnosť však neznamená, že nie je účastníkom vo všeobecnosti daná možnosť zvrátiť 

rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní. Za podmienok stanovených v rozhodcovskej zmluve alebo doložke 

a podmienok stanovených tou ktorou právnou úpravou štátov je vo väčšine prípadov možné nechať vydané 

rozhodcovské rozhodnutie preskúmať iným rozhodcom.  

Zásad rozhodcovského konania je samozrejme omnoho viac, avšak uvedené zásady predstavujú základné 

prvky a piliere, na ktorých stojí rozhodcovské konanie, a ktoré ho odlišujú od iných spôsobov riešenia sporov, 

predovšetkým od konania súdneho. 

 

2.4. Medzinárodné rozhodcovské inštitúcie 

V oblasti medzinárodného práva súkromného funguje rozhodcovské konanie nie len v intenciách 

jednotlivých štátov, kde popri sústave štátnych súdov fungujú vnútroštátne rozhodcovské inštitúcie, ale aj na úrovni 

medzinárodnej, kde sa za posledné obdobie vyvinulo viacero uznávaných a renomovaných medzinárodných 

rozhodcovských inštitúcií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu popularity riešenia sporov cestou rozhodcovského 

konania a dodávajú mu serióznejšie postavenie.  

Do tejto kategórie rozhodcovských inštitúcií spadajú medzinárodné rozhodcovské inštitúcie súkromnej 

obchodnej arbitráže. Z najznámejších renomovaných inštitúcií možno spomenúť najstaršiu, avšak stále značne 

využívanú medzinárodnú rozhodcovskú inštitúciu s názvom Medzinárodný rozhodcovský súd v Londýne, 

                                                 

 

15 SLAŠŤAN, M., in: Kolektív autorov, Aktuálne otázky medzinárodného práva, Zborník príspevkov vydaný pri 

príležitosti 70. narodenín doc. JUDr. Petra Vršanského, CSc., Bratislava, Wolters Kluwer, 2019, s. 333 - 351 
16  K uznávaniu a výkonu rozhodcovských rozhodnutí dochádza jednak na základe vnútroštátnych úprav 
jednotlivých štátov alebo podľa Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí.  
17  Ako príklad možno uviesť možnosť pokračovať v rozhodcovskom konaní aj napriek nečinnosti účastníkov 
konania.  
18 V rozhodcovskom konaní je možné vydať rozhodnutie vo veci samej aj v lehote 30 dní od doručenia návrhu na 
začatie konania.  
19 Poplatok za rozhodcovské konanie sa pohybuje v rozmedzí 2 až 4 % z hodnoty veci.  
20 Sem možno zaradiť napríklad cestovné náklady, absencia v práci, strata času a podobne.  
21 HUČKOVÁ, R., Rozhodcovské konanie. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 37-39 
22  Určiť možno jednak konkrétny rozhodcovský súd, alebo konkrétneho rozhodcu, ktorý má spor prejednať 
a rozhodnúť, ako aj spôsob vedenia a priebehu konania, a iné.  
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označovaný ako Súd LCIA,23 ďalej Medzinárodný rozhodcovský súd Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži, 

tzv.  Medzinárodný rozhodcovský súd ICC.24 Jedná sa o najuznávanejšiu rozhodcovskú inštitúciu zameriavajúcu 

sa na riešenie sporov vo všetkých oblastiach obchodu, priemyslu a služieb, ktorá je rovnako aj základným ťažiskom 

napredovania a zdokonaľovania inštitútu rozhodcovského konania vo všeobecnosti. Medzi nemenej významné 

medzinárodné rozhodcovské inštitúcie tejto kategórie parí aj Americká rozhodcovská asociácia s jej osobitnou 

divíziou ICDR, Rozhodcovský inštitút Obchodnej komory v Štokholme, Stredisko arbitráže a mediácie Svetovej 

organizácie duševného vlastníctva WIPO a iné.  

 

 

3 ROZDIELY MEDZI ROZHODCOVSKÝM KONANÍM A KONANÍM SÚDNYM 

Vychádzajúc z charakteristických znakov rozhodcovského konania, ktoré sú uvedené vyššie možno 

k zhodnoteniu efektivity tohto konania dospieť najlepšie jeho porovnaním s konaním súdnym, s ktorým sa v praxi 

často zamieňajú a spoločne predstavujú pre väčšinu subjektov súkromnoprávnych vzťahov prvé dve alternatívy, 

ktoré pri vzniku sporov zvažujú ako cestu pre ich riešenie, nevynímajúc subjekty súkromnoprávnych vzťahov 

s cudzím prvkom.  

Prvý rozdiel, na ktorý možno poukázať je dosah autonómie vôle subjektov súkromnoprávneho vzťahu na 

samotné riešenie vzniknutého sporu. Táto autonómia sa prejavuje v možnosti zvoliť si pre riešenie sporu cestu 

rozhodcovského konania, ako aj zvolení pravidiel upravujúcich dané konanie a tvoriace podklad rozhodnutia, 

a napokon voľbu samotného rozhodcu, ktorému strany zveria právomoc rozhodnúť o ich vzniknutom spore. Súdne 

konanie na druhú stranu sporovým stranám neumožňuje výber sudcu, teda osoby splnomocnenej rozhodnúť ich 

spor. Súdne konanie vedie a rozhoduje zákonný sudca, ktorého výber funguje na báze náhodného prideľovania 

sudcov.  

Z uvedeného vyplýva aj ďalší rozdiel, ktorým je neformálnosť rozhodcovského konania oproti konaniu 

súdnemu, ktoré prebieha pred štátnymi orgánmi – súdmi a má zákonom presne stanovené pravidlá, kdežto 

rozhodcovské konanie, ktoré ma súkromnoprávny charakter  sa riadi výlučne tým, na čom sa subjekty 

súkromnoprávneho vzťahu dohodli.25  

Druhým rozdielom je jednoinštančný koncept rozhodcovského konania, v ktorom bez dohody účastníkov 

absentuje možnosť podania odvolania proti vydanému rozhodcovskému rozhodnutiu, 26 čo ma priami súvis aj 

s rýchlosťou rozhodcovského konania, ktoré vo väčšine prípadov trvá omnoho kratšie než súdne konanie, ktoré 

vychádza tak z možnosti jeho viacinštančnosti, ako aj z neúnosnej zaťaženosti súdov vo všeobecnosti a niekedy aj 

samotný priebeh súdneho konania ovplyvňovaného rôznymi lehotami, doručovaním písomností a inými procesnými 

štádiami konania. Rozhodcovské konania trvajú spravidla maximálne niekoľko mesiacov, čo sa pri dnešnej 

zaťaženosti súdov naprieč značnému množstvu štátov nedá konštatovať o súdnom konaní, ktoré už zvyčajne trvá 

aj pri jednoduchších sporoch niekoľko rokov, nehovoriac o komplexnejších a náročnejších sporoch akými sú 

napríklad aj súkromnoprávne vzťahy spadajúce do predmetu úpravy medzinárodného práva súkromného. 

Ako tretí rozdiel možno v nadväznosti na rýchlosť konania uviesť nižšiu nákladnosť rozhodcovského 

konania. Je potrebné zdôrazniť, že náklady konania ako takého sú v priamej úmere k dĺžke trvania sporu, kratší 

priebeh konania totižto takmer vždy znamená aj nižšie náklady, ktoré je potrebné na vyriešenie sporu vynaložiť. 

Súdne konanie nakoľko trvá vo väčšine prípadov dlhšie, pripúšťa viaceré inštancie konania a častokrát si vyžaduje 

aj zastupovanie advokátom je nepochybne nákladnejšou cestou ako vyriešiť vzniknuté spory. Je ale nutné 

podotknúť, že aj v rámci rozhodcovského konania existujú viac a menej nákladné varianty, kedy napríklad tuzemské 

rozhodcovské konanie si spravidla vyžaduje nižšie náklady, ako medzinárodná arbitráž a podobne.27 

Na záver možno spomenúť aj rozdiel spočívajúci v dôvernosti rozhodcovského konania, ktoré je na rozdiel 

od súdneho konania, ktoré sa koná zásadne verejne, neverejné a rozhodcovia sú zo zákona povinní zachovávať 

mlčanlivosť.28  

Uvedené porovnanie nepokrýva všetky prítomné rozdiely medzi oboma konaniami, ale predstavuje skôr 

prehľad základných príkladov, na ktorých možno ilustrovať základné rozdiely, ktoré môžu determinovať postoj 

subjektov k rozhodcovskému konaniu, či už negatívne alebo pozitívne.. 

 

                                                 

 

23 The London Court of International Arbitration, bližšie informácie dostupné na: https://www.lcia.org/  
24 International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce, bližšie informácie dostupné na: 

https://iccwbo.org/ 
25 NĚMEC, R., GLATZ, V., Rozhodčí řízení, jeho specifika a výhody. Bulletin advokacie, 2018, č. 9, s. 16-22 
26 MAISNER, M., Efektivita rozhodčího řízení. Bulletin advokacie, 2018, č. 9, s. 46-50 
27 MAISNER, M., Efektivita rozhodčího řízení. Bulletin advokacie, 2018, č. 9, s. 46-50  
28 NĚMEC, R., GLATZ, V., Rozhodčí řízení, jeho specifika a výhody. Bulletin advokacie, 2018, č. 9, s. 16-22 

https://www.lcia.org/
https://iccwbo.org/
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3.1.  Výhody rozhodcovského konania v medzinárodnom práve súkromnom 

Postupujúc chronologicky na základe uvedených zásad rozhodcovského konania a jeho porovnania so 

súdnymi konaním, možno zhrnúť nasledujúce výhody, ktoré vykazuje rozhodcovské konanie oproti súdnemu 

konaniu, a ktoré prispievajú k efektivite rozhodcovského konania ako spôsobu riešenia súkromnoprávnych vzťahov 

s cudzím prvkom.  

Prvou výhodou je možnosť voľby osoby rozhodcu, ktorý je splnomocnený vzniknutý spor prejednať 

a rozhodnúť vo veci samej záväzným rozhodnutím. Nakoľko v medzinárodnom práve súkromnom do už aj tak 

zložitých súkromnoprávnych vzťahov vstupuje do diania aj cudzí prvok, ktorý daný vzťah ešte viac komplikuje, je 

táto možnosť voľby osoby rozhodcu viac než prínosná, nakoľko si subjekty daného vzťahu môžu vybrať osobu 

s odbornou kvalifikáciu zodpovedajúcou oblasti, ktorej sa týka ich spor. 29  Ďalšiu výhodu predstavuje výber 

konkrétneho rozhodcovského súdu, ktorý bude mať právomoc prejednávať vzniknuté spory, čo subjekty odbremení 

od komplikácií, ktoré môžu nastať pri posudzovaní medzinárodnej právomoci na prejednanie sporu obsahujúceho 

cudzí prvok, a tým pádom naviazaného na viacero právnych poriadkov súčasne. Spomenúť tu možno aj možnosť 

výberu miesta konania, dobu konania, skutočností na základe ktorých bude rozhodované, spôsob jednania alebo 

jazyk v akom bude prebiehať proces.30  

S uvedeným úzko súvisí výhoda spočívajúca v neverejnosti a neformálnosti rozhodcovského konania. Nižší 

stupeň formálnosti a s tým súvisiace jednoduchšie procesné pravidlá sú výhodami rozhodcovského konania 

prejavujúcimi sa predovšetkým v medzinárodnej inštitucionalizovanej arbitráži. Subjekty z rôznych štátov si v 

prípade voľby stáleho rozhodcovského súdu majú týmto možnosť využiť na riešenie svojho sporu procesné 

pravidlám zvolené daným rozhodcovským súdom, v inom prípade majú možnosť si v zmluve dohodnúť vlastný 

procesný postup. Neverejnosť konania na druhej strane zaručuje subjektom väčšiu diskrétnosť, čo je pozitívom 

predovšetkým v oblasti medzinárodného obchodu, kde sa podnikateľské subjekty snažia svoje spory riešiť 

v tichosti, tak aby to neovplyvnilo ich podnikateľskú činnosť a všeobecnú kredibilitu.31 

Ďalšími výhodami, ktoré možno vzájomne prepojiť je rýchlosť konania, ktorú možno odvodiť od 

jednoinštančnosti konania, z ktorých napokon možno odvodiť hospodárnosť rozhodcovského konania. Aj napriek 

tomu, že poplatky spojené s rozhodcovským konaním a s konaním súdnym sú v dnešnej dobe porovnateľné, stále 

existujú viaceré aspekty rozhodcovského konania, ktoré sú spôsobilé subjektom ušetriť nemalé náklady navyše, 

ako je napríklad miesto konania, ktoré si strany zvolia tak, aby optimalizovali potrebné náklady, nakoľko v prípade 

súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom je časté, že subjekty pochádzajú z rôznych štátov a náklady na 

dopravu sa môžu vyšplhať do vysokých súm. Ďalej je to už spomínaná neformálnosť konania, ktorá sa prejaví 

napríklad v absencii zastúpenia advokátom, neformálnom zasielaní písomností do zahraničia a mnohých iných 

aspektoch, ktoré rovnako znižujú finančnú náročnosť medzinárodného rozhodcovského konania. 32  Rýchlosť 

konania je rovnako jedným z aspektov znižujúcich náklady vynakladané na konanie, medzi ktoré možno okrem 

finančných nákladov zaradiť aj čas, ktorý sú subjekty nútene stráviť nad riešením svojich sporov. Spory, ktoré nie 

sú príliš komplexné a náročné možno vyriešiť aj v priebehu niekoľkých mesiacov, čo je veľkou výhodou pri 

komplexnejších a náročnejších sporoch, ktorými nepochybne sú aj spory vyplývajúce zo súkromnoprávnych 

vzťahov s cudzím prvkom. K rýchlosti konania veľkou mierou prispieva aj jednoinštančnosť rozhodcovského 

konania, v ktorom nie je možné podať odvolanie, jedine ak by strany konštituovali túto možnosť v rozhodcovskej 

zmluve, respektíve rozhodcovskej doložke. 33  Koniec koncov aj jednoinštančnosť rozhodcovského konania 

predstavuje aspekt znižujúci náklady, ktoré musia strany na konanie vynaložiť.  

Napokon veľkou výhodou rozhodcovského konania je dobré zakotvenie predpokladov pre uznanie a výkon 

medzinárodných rozhodcovských rozhodnutí, ktoré vychádzajú jednak zo samotnej autonómnej povahy 

rozhodcovského konania, ktoré nie je prepájané s konkrétnym štátom a jeho hodnotovým nastavením tak ako 

štátne súdnictvo, a jednak z fungujúcej a precíznej úpravy uznávania cudzích rozhodcovských rozhodnutí 

obsiahnutých v Dohovore o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, teda tzv. Newyorského 

dohovoru, ktorý zaručuje v medzinárodných sporoch získanie medzinárodne vykonateľného rozhodnutia.34 

                                                 

 

29 POPOV, S., Rozhodčí řízení nebo soudní řízení?. Bulletin advokacie, 2006, č. 1, s. 38-40 
30 DOBIŠOVÁ, A., Arbitrážne právo UNCITRALu a aplikácia európskeho práva v rozhodcovskom konaní, Zošit XII., 
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2003, s. 9 
31 Neverejnosť tak chráni podnikateľské subjekty pred únikom dôverných informácií, ako je know-how, solventnosť, 
podnikateľských aktivitách a iné.  
32 32 DOBIŠOVÁ, A., Arbitrážne právo UNCITRALu a aplikácia európskeho práva v rozhodcovskom konaní, Zošit 
XII., Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2003, s. 8-9 
33 DOBIŠOVÁ, A., Arbitrážne právo UNCITRALu a aplikácia európskeho práva v rozhodcovskom konaní, Zošit XII., 
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2003, s. 9 
34 NĚMEC, R., GLATZ, V., Rozhodčí řízení, jeho specifika a výhody. Bulletin advokacie, 2018, č. 9, s. 16-22 
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3.2.  Nevýhody rozhodcovského konania v medzinárodnom práve súkromnom 

Medzi hlavné nevýhody rozhodcovského konania patrí užší rozmer právomoci rozhodcov, ktorý nedisponujú 

donucovacou právomocou, a teda závislosť priebehu rozhodcovského konania a výkonu rozhodcovského 

rozhodnutia od vôle strán spolupracovať, čo v oblasti medzinárodného práva súkromného spôsobuje problém aj 

v nadväznosti na ďalšiu nevýhodu, ktorou je rozdielnosť úpravy arbitrability sporu v jednotlivých dotknutých 

právnych poriadkoch, kedy môže dochádzať k situácií, že v mieste konania sporu je podmienka arbitrability 

splnená, avšak v mieste výkonu rozhodnutia táto podmienky chýba.  

K nevýhodám možno zaradiť aj vyššie spomínanú jednoinštančnosť rozhodcovského konania, ktorá síce na 

jednej strane predstavuje výhodu v podobe zrýchlenia konania, avšak na druhej strane predstavuje veľké riziko, 

nakoľko ak si strany nedojednajú možnosť preskúmania rozhodcovského rozhodnutia, je rozhodnutie jeho vydaním 

konečné, aj keby bolo ovplyvnené negatívnym smerom, napríklad marením rozhodcovského konania jedným 

z účastníkov konania, nesprávnym posúdením dôkazov či neodbornosťou rozhodcu a podobne.35 

V nadväznosti na uvedené možno ako ďalšiu nevýhodu uviesť aj prípadnú neodbornosť rozhodcov, nakoľko 

je len na posúdení subjektov komu zveria rozhodovanie a ako posúdia jeho predpoklady a kvalifikovanosť, a nie sú 

všeobecne stanovené žiadne odborné predpoklady rozhodcov.36 Táto skutočnosť môže v prípade cezhraničného 

sporu spôsobovať komplikácia hlavne v prípadoch, ak sú jednotlivé subjekty súkromnoprávneho vzťahu s cudzím 

prvkom príslušníkmi rôznych štátov a majú tým pádom častokrát aj úplne rozdielne predstavy o tom, ako má 

kvalifikovaný rozhodca vyzerať 

 

4 ZÁVER 

Vychádzajúc z povahy medzinárodného práva súkromného ako odvetvia práva postaveného na princípoch 

súkromného práva, predstavuje možnosť riešenia sporov cestou rozhodcovského konania, ktoré vychádza zo 

samotnej podstaty súkromnoprávnej oblasti a to zo zásady autonómie vôle účastníkov súkromnoprávnych vzťahov, 

prirodzenú formu riešenia sporov. Nakoľko sa v prípade súkromnoprávnych vzťahov obsahujúcich cudzí prvok tento 

vzťah prepája s viacerými právnymi poriadkami, je zväčša náročné tieto spory v praxi z právneho hľadiska riešiť 

a ak sa k tomu pridajú aj komplikácie viažuce sa na priebeh konania, častokrát sa tieto spory stávajú dlhoročnou 

záťažou pre ich subjekty.  

Zásada autonómie vôle tvorí základný pilier rozhodcovského konania a jednu z jeho najväčších výhod, ak 

sa však využije správne, keďže rozhodcovské konanie je len nástrojom, ktorým subjekty môžu ovplyvniť fungovanie 

vzájomných vzťahov pri riešení sporov narúšajúcich tieto vzťahy. Efektivita rozhodcovského konania je tak závislá 

od schopnosti strán účinne využívať svoju slobodu a výhody, ktoré rozhodcovské konanie poskytuje.  

Je nepochybne potrebné zvýrazniť aj samotnú flexibilitu rozhodcovského konania, ktoré sa dokáže 

účinnejšie a lepšie adaptovať na meniace sa podmienky v spoločnosti a predovšetkým v medzinárodných stykoch, 

kde v poslednej dobre narastá internacionalizácia predovšetkým obchodných stykov, ako aj rastúci pohyb osôb 

medzi susednými štátmi, či už za účelom hľadania zamestnania, štúdia alebo turizmu. Všetky tieto aspekty dnešnej 

doby sú dôvodom vzniku čoraz väčšieho množstva súkromnoprávnych vzťahov obsahujúcich cudzí prvok v rámci 

všetkých odvetví súkromného práva. Nakoľko je súdna sústava jednotlivých štátov silne naviazaná na hodnoty 

a tradície daného štátu, len ťažko sa prispôsobuje internacionalizácií spoločenských vzťahov. Subjekty 

súkromnoprávnych vzťahov sa tak obávajú neistoty, ktorá v prípade naviazanosti súkromnoprávneho vzťahu na 

viaceré právne poriadky vyplýva odlišnosti systémov súdnictva jednotlivých krajín, neznámeho prostredia a práve 

preto sa efektivita rozhodcovského konania v medzinárodnom styku nedá v tomto smere spochybniť, nakoľko 

rozhodcovské konanie tento takpovediac strach z neznáma úplne eliminuje. 

Veľkou výhodou a znakom efektivity rozhodcovského konania v medzinárodnom práve súkromnom je 

medzinárodná vykonateľnosť rozhodcovských rozhodnutí zabezpečená Newyorským dohovorom, ktorého 

zmluvnými stranami sú k dnešnému dňu takmer všetky štáty sveta.  

Avšak nakoľko každé „pre“ má aj svoje „proti“, nemožno aj v prípade hodnotenia hore spomenutých výhod 

pretavujúcich sa do značnej efektivity rozhodcovského v medzinárodnom práve súkromnom, konštatovať 

jednoznačnosť takéhoto záveru. Rozhodcovské konanie totižto nepredstavuje ideálny spôsob riešenia sporov, ktorý 

by dokázal uspokojiť všetkých subjektov súkromnoprávnych vzťahov v medzinárodnom práve a vyžaduje si pre 

dosiahnutie efektívnosti značnú spoluprácu a väčšiu zodpovednosť subjektov týchto vzťahov, čo v medzinárodnom 

styku zabezpečiť v praxi je častokrát náročnejšie.  

                                                 

 

35 POPOV, S., Rozhodčí řízení nebo soudní řízení?. Bulletin advokacie, 2006, č. 1, s. 38-40 
36 POPOV, S., Rozhodčí řízení nebo soudní řízení?. Bulletin advokacie, 2006, č. 1, s. 38-40  
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Záverom ale možno konštatovať, že vo všeobecnosti nie je možné z istotou konštatovať, že by za všetkých 

okolností a pre všetky typy sporov v medzinárodnom práve súkromnom predstavovalo rozhodcovské konanie 

výhodnejší a efektívnejší inštitút riešenia týchto sporov. ale naopak je nutné efektivitu posudzovať prípad od 

prípadu. Ak však zovšeobecníme všetky nadobudnuté poznatky dostávame možnosť odpoveď si na úvahy 

predostreté v úvode tohto odborného článku takým spôsobom, že niet pochýb o efektívnosti rozhodcovského 

konania ako inštitútu alternatívneho riešenia sporov v medzinárodnom práve súkromnom, a to predovšetkým 

v oblasti medzinárodného obchodu tvoriaceho významnú časť vzťahov medzinárodného práva súkromného, 

v ktorej pôsobia viaceré uznávané medzinárodné rozhodcovské inštitúcie. Uvedené ale v žiadnom prípade 

neznamená, že by bolo možné a potrebné vylúčiť z prejednávania medzinárodných súkromnoprávnych sporov 

všeobecné súdy, ktoré je jednoznačne nutné taktiež zvažovať, nakoľko v spore ide hlavne a predovšetkým o jeho 

úspešné vyriešenie.  

Medzinárodné právo súkromné odzrkadľuje potreby súčasnej doby, ktorá sa okrem iného vyznačuje aj 

internacionalizáciou súkromnoprávnych vzťahov a je už na voľbe subjektov týchto vzťahov ako a v čom vnímajú 

efektivitu rozhodcovského konania a či vôbec považujú toto konanie za efektívne, no podľa môjho názoru nie je 

možné popierať určitý stupeň efektívnosti, ktoré rozhodcovské konanie predstavuje a prináša pre oblasť riešenia 

sporov v medzinárodnom práve súkromnom, bez ohľadu na preferencie subjektov súkromnoprávnych vzťahov 

obsahujúcich cudzí prvok. 
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Abstract: The expert article on the topic of "Space for the application of overriding mandatory norms in employment 

relations of an international nature" consists of three chapters. The first chapter is devoted to the concept of 

overriding mandatory norm, including such norms in a Slovak labour law. The second chapter is devoted to the 

issue of conflicts of overriding mandatory norms of multiple legal orders from the point of view of the Court of Justice 

of the European Union. The content of the third chapter is the author’s de lege ferenda thoughts regarding the 

suitability of the current legal regulation of overriding mandatory norms. 

 

Abstrakt: Odborný článok na tému „Priestor pre uplatnenie imperatívnych noriem v pracovnoprávnych vzťahoch 

medzinárodnej povahy“ pozostáva z troch kapitol. Prvá kapitola je venovaná pojmu imperatívna norma, pričom 

neopomína ani imperatívne normy slovenského pracovného práva. Druhá kapitola je venovaná problematike kolízií 

imperatívnych noriem viacerých právnych poriadkov z pohľadu Súdneho dvora Európskej únie. Obsahom tretej 

kapitoly sú úvahy autora de lege ferenda ohľadom vhodnosti aktuálnej právnej úpravy imperatívnych noriem.  

 

Key words: overriding mandatory norm, employment relations, Article 9 of the Rome I Regulation. 

 

Kľúčové slová: imperatívna norma, pracovnoprávne vzťahy, článok 9 Nariadenia Rím I. 

 

1 ÚVOD 

„Charakter súkromného práva možno zhrnúť do niekoľkých základných súkromnoprávnych zásad 

spoločných pre všetky jeho odvetvia. Medzi tieto zásady patria najmä zásada rovnosti účastníkov 

súkromnoprávnych vzťahov, zásada autonómie vôle či zásada „všetko, čo nie je zakázané, je dovolené“. Možno 

teda povedať, že zmluvné strany si v súkromnoprávnych vzťahoch môžu robiť v zásade čokoľvek, pričom jediným 

„mantinelom“ ich správania sa je zákon.1 Uvedené platí ešte prísnejšie v niektorých špecifických oblastiach, kde je 

postavenie účastníkov daného právneho vzťahu nerovné.  

Nakoľko medzi odvetvia súkromného práva radíme aj medzinárodné právo súkromné, uvedené tvrdenie 

môžeme aplikovať aj na toto právne odvetvie. Aj MPS disponuje rôznymi inštitútmi, ktorých účelom je korigovať 

správanie sa účastníkov právnych vzťahov. Medzi tieto inštitúty nepochybne patria aj imperatívne normy. Práve 

tieto normy sú predmetom tohto príspevku.  

Nato, aby sme vôbec mohli začať viesť polemiku o efektívnosti a vhodnosti imperatívnych noriem, si ich 

budeme prv musieť zadefinovať. Tomu bude venovaná prvá kapitola. Následne sa v druhej kapitole zameriame 

nato, ako aplikáciu imperatívnych noriem v zmysle Nariadenia Rím I vykladá Súdny dvor Európskej Únie a to 

z pohľadu toho, imperatívne normy akých štátov možno na konkrétnu situáciu použiť.  

Po tomto zhrnutí teórie a faktov sa pokúsime vytvoriť polemiku najmä o tom, do akej miery je teoretický 

koncept imperatívnych noriem zhodný s podobou tohto inštitútu de lege lata. Je v jeho aktuálnom stave nastavený 

vhodne, alebo sú potrebné určité úpravy de lege ferenda?  

Hoci budeme vychádzať z judikatúry a literatúry, ktoré sa imperatívnym normám a ich aplikácii venujú najmä 

z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov medzinárodnej povahy, väčšina skutočností, ktoré uvedieme, je (resp. by 

bola) aplikovateľná aj na uplatnenie imperatívnych noriem v iných prípadoch. 

 

2 POJEM „IMPERATIVNA NORMA“ 

Pojem imperatívna norma určite nemožno považovať za nový, nakoľko s ním operoval už aj Rímsky 

dohovor. Ten k nim uvádzal nasledovné: „Pri uplatnení právneho poriadku určitého štátu podľa tohto dohovoru 

možno zohľadniť imperatívne normy iného štátu, s ktorým má daná situácia úzku väzbu, ak podľa právneho 

poriadku tohto štátu sa takéto normy musia uplatniť bez ohľadu na to, ktorý právny poriadok je inak rozhodným 

právom pre zmluvu, a v rozsahu, v ktorom sa podľa tohto právneho poriadku musia v takejto situácii uplatniť. Pri 

úvahe, či sa tieto imperatívne normy zohľadnia, sa prihliada na ich povahu a účel a na dôsledky ich uplatnenia 

                                                 

 

1 Lazar, J., Občianske právo hmotné 1.Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 12-17. 
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alebo neuplatnenia.“ 2  Tento pojem bol bližšie precizovaný Nariadením Rím I, ktoré ho v článku 9 ods. 1 

charakterizovalo takto: „Imperatívne normy sú normy, ktorých dodržiavanie pokladá krajina za rozhodujúce pre 

ochranu svojich verejných záujmov, ako je politické, sociálne alebo hospodárske zriadenie, až do takej miery, že 

vyžaduje ich uplatnenie v každej situácii, na ktorú sa norma vzťahuje, bez ohľadu na právo, ktoré je inak rozhodným 

pre zmluvu podľa tohto nariadenia.“ Hneď na prvý pohľad tu možno badať značný rozdiel vo vymedzení tohto pojmu. 

Rímsky dohovor totiž v porovnaní s Nariadením Rím I nemal dostatočne jasne vymedzený pojem imperatívnej 

normy. Ako podotýka aj Bulla, do prijatia Nariadenia Rím I sa napríklad bežne vyskytovali aplikačné problémy 

v spojitosti s rozdielom medzi „kogentnými“ a „imperatívnymi“ normami.3 Nariadenie Rím I sa preto v rámci svojej 

preambuly vysporiadalo aj s touto otázkou, kde explicitne oddelilo tieto dva pojmy s tým, že imperatívne normy sú 

užším pojmom, ako normy kogentné, pričom sa tento pojem má vykladať reštriktívne.4 Lacko v tomto ohľade 

vymedzuje určité pojmové znaky imperatívnych noriem vyplývajúcich z ich definície v Nariadení Rím I, ktorými je 

okrem oddelenia imperatívnych noriem od kogentných (teda reštriktívnosť) aj dôležitý verejný záujem, ktorý sa má 

vykladať v kontexte výhrady verejného poriadku. Zároveň dodáva, že verejný záujem jednotlivých štátov sa môže 

líšiť, čo môže spôsobiť odlišnosť imperatívnych noriem jednotlivých štátov.5 

Dôležitú úlohu pri posudzovaní „imperatívnosti“ vkladá Súdny dvor do rúk vnútroštátnym súdom. Toto 

vyslovil v odôvodnení rozhodnutia Unamar, kde udáva nasledovné: „Prináleží teda vnútroštátnemu súdu v rámci 

jeho posúdenia, či je „imperatívnou normou“ vnútroštátny zákon, ktorý chce nahradiť zákonom výslovne zvoleným 

zmluvnými stranami, aby zohľadnil nielen presné znenie tohto zákona, ale takisto všeobecný systém a všetky 

okolnosti, za ktorých bol uvedený zákon prijatý, aby z toho mohol vyvodiť, že má kogentnú povahu, ak sa ukáže, 

že vnútroštátny zákonodarca prijal túto právnu úpravu s cieľom chrániť záujem považovaný dotknutým členským 

štátom za podstatný.“6 

 

3.1. Imperatívne normy slovenského pracovného práva 

Nakoľko je tento príspevok zameraný na imperatívne normy optikou pracovného práva, považujeme za 

vhodné stručne priblížiť aj to, aké ustanovenia najmä (no nielen) Zákonníka práce možno považovať za 

imperatívne. 

Vzhľadom k tomu, že slovenský zákonodarca neurčil expressis verbis to, čo v oblasti pracovného práva 

považuje za imperatívne normy, nedokážeme poskytnúť ich taxatívny výpočet. Môžeme sa ich však pokúsiť vyvodiť. 

Vhodným príkladom noriem, ktoré by sme mohli považovať za imperatívne, je tzv. tvrdé jadro pracovných 

podmienok obsiahnuté v § 5 ods. 2 Zákonníka práce. Pointou tohto ustanovenia je, že „pracovnoprávne vzťahy 

zamestnancov vyslaných na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia iného 

členského štátu Európskej únie ... na územie Slovenskej republiky sa spravujú týmto zákonom, osobitnými 

predpismi alebo príslušnou kolektívnou zmluvou“, pričom tu zákonodarca uvádza napríklad ustanovenia týkajúce 

sa dĺžky pracovného času a času odpočinku, dĺžky dovolenky, BOZP, mzdové nároky či zákaz diskriminácie 

a zásadu rovnakého zaobchádzania. 7  Vzhľadom k tomu, že toto ustanovenie je transpozíciou Smerníc EÚ 

týkajúcich sa vysielania zamestnancov8, možno s výhradami povedať, že inštitúty upravené v tomto ustanovení (tie, 

ktoré boli transponované zo spomínaných smerníc) tvoria akési pomyselné spoločné jadro imperatívnych noriem 

členských štátov EÚ.9 Háčikom v tejto teórii je však ustanovenie § 5 ods. 5 Zákonníka práce, v zmysle ktorého 

                                                 

 

2 Článok 7 ods. 1 Rímskeho dohovoru. 
3 Bulla, M. Medzinárodné právo súkromné Európskej únie optikou pracovného práva. Bratislava: Friedrich Ebert 
Stiftung, zastúpenie v SR, 2015, s. 136-137. 
4 Bod 37 Preambuly Nariadenia Rím I. 
5 Lacko, P. Nariadenie Rím I. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 139-140. 
6 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 17. októbra 2013 vo veci C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) 
NV v. Navigation Maritime Bulgare, ECLI:EU:C:2013:663, bod 50. 
Barancová, H., Olšovská, A., Hamuľák, J., Dolobáč, M. Slovenské pracovné právo. Bratislava: Sprint 2, 2019, s. 

238-245. 
8 Máme na mysli (1) smernicu č. 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a (2) smernicu 

Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/67/EÚ o presadzovaní smernice č. 96/71/ES o vysielaní pracovníkov 
v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci 
prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu. 
9 Keďže ide o smernice, Európska únia skrze nich v zmysle čl. 288 ZFEÚ určuje základný právny rámec, resp. cieľ, 
ktorého sa majú členské štáty jednotne držať. Pod pojmom „spoločné jadro imperatívnych noriem členských štátov 
EÚ“ máme teda na mysli skôr základný stavebný prvok pre tvorbu konkrétnych noriem členských štátov EÚ, ktorých 
právna povaha je imperatívneho charakteru. Nepôjde teda o konkrétne normy s konkrétne určenými právami 
a povinnosťami z nich vyplývajúcimi, ale o celé „bloky“ v rámci určitej oblasti, ktoré európsky zákonodarca považuje 
za natoľko dôležité, že tlačí členské štáty Európskej Únie k tomu, aby tieto oblasti upravili imperatívnymi, resp. 
aspoň kogentnými normami. 
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nebráni vyššie uvedený odsek 2 tohto paragrafu tomu, aby sa uplatňovali pracovné podmienky, ktoré sú 

výhodnejšie ako tie, ktoré sú obsahom tvrdého jadra pracovných podmienok. Aj vzhľadom na skutočnosti uvedené 

v úvode tejto kapitoly, najmä s ohľadom na textáciu čl. 9 ods. 1 Nariadenia Rím I, sa imperatívne normy presadia 

vždy a to bez ohľadu na princíp výhodnosti pre zamestnanca.10 Preto, keďže tieto ustanovenia nespĺňajú všetky 

definičné znaky imperatívnej normy, možno ustanovenia spadajúce do tvrdého jadra pracovných podmienok 

v zmysle § 5 ods. 2 ZP chápať v intenciách Nariadenia Rím I skôr ako kogentné a teda ako ustanovenia relevantné 

skôr z pohľadu koncepcie materializovanej voľby práva.11 

Napriek uvedenému však aj tak nemožno kategoricky tvrdiť, že všetky ustanovenia § 5 ods. 2 Zákonníka 

práce sú z hľadiska Nariadenia Rím I vnímané skôr ako kogentné. Ako totiž uvádza Barancová, za imperatívne 

možno nesporne považovať „predpisy pracovnej ochrany, pracovného času a pracovného pokoja, ochrany detí 

a mladistvých a ochrany matiek, ako aj ochrany osôb so zdravotným postihnutím, resp. právne úpravy 

o zamestnávaní cudzích štátnych príslušníkov. Ide hlavne o právne predpisy o ochrane a bezpečnosti pri práci a 

zákaz diskriminácie.“12 S týmto vymedzením sa s určitými výhradami stotožňuje aj Bulla, pričom nadväzuje na 

úvahy Barancovej a prispieva k diskusii o kogentnosti, resp. imperatívnosti ustanovení pracovného práva, kde sa 

odkláňa od jej názorov napríklad pri ustanoveniach týkajúcich sa pracovného času a doby odpočinku, ktoré 

považuje skôr za kogentné.13  

Záverom tejto úvodnej kapitoly môžeme uviesť, že teda hoci Nariadenie Rím I oproti Rímskemu dohovoru 

čo sa týka vymedzenia pojmov „kogentná“ a „imperatívna“ norma pokročilo, z vyššie uvedených polemík 

jednoznačne vyplýva, že stále sa v množstve konkrétnych situácií vedie diskusia minimálne akademického 

charakteru, či tú-ktorú normu zaradiť medzi normy kogentné alebo imperatívne. Určenie charakteru danej normy 

a odôvodnenie tohto určenia tak v intenciách už spomínaného rozhodnutia Unamar stále zostáva na pleciach 

vnútroštátneho súdu. Napriek tomu je však podľa nášho názoru posudzovanie imperatívnosti vybraných noriem na 

základe Nariadenia Rím I omnoho jednoduchšie, ako tomu bolo pri Rímskom dohovore, nakoľko legálna definícia 

týchto noriem je omnoho exaktnejšia. 

 

3.2. Kolízia imperatívnych noriem viacerých štátov optikou súdneho dvora EÚ 

Prirodzene, tým, že každý štát si sám určuje, ktoré normy pokladá za imperatívne, sú v nich určité rozdiely. 

S otázkou, imperatívne normy ktorého štátu uprednostniť, sa Nariadenie Rím I vysporiadalo v článku 9. V zmysle 

tohto článku sa prioritne uplatňujú imperatívne normy právneho poriadku štátu konajúceho súdu14 (lex fori), pričom 

nariadenie dáva možnosť uplatniť aj imperatívne normy právneho poriadku krajiny, kde sa vykonali alebo sa musia 

vykonať záväzky vyplývajúce zo zmluvy (lex causae) za predpokladu, že uvedené imperatívne normy robia plnenie 

zmluvy protiprávnym – tu je potrebné ad hoc skúmať povahu, účel a dôsledky (ne)uplatnenia týchto noriem.15 

Kľúčovým rozhodnutím týkajúcim sa aplikácie vyššie spomenutého ustanovenia, ktorému budeme v tejto 

kapitole venovať prioritnú pozornosť, je rozhodnutie vo veci Nikiforidis.16 Pán Nikiforidis bol zamestnaný ako učiteľ 

základnej školy v nemeckom Norimbergu, ktorú prevádzkovalo Grécko. V období medzi októbrom 2010 až 

decembrom 2012 mu bola znížená mzda na základe zákonov, ktoré Grécko prijalo v súvislosti s ozdravovaním 

zničenej gréckej ekonomiky. Tieto zákony nemecký súd vyhodnotil ako normy imperatívnej povahy. Pokiaľ by sa 

na danú vec neuplatňovalo Nariadenie Rím I, vnútroštátna nemecká úprava by nemeckému súdu umožňovala 

zohľadniť aj imperatívne normy cudzieho štátu, čiže v tomto prípade grécke. Nakoľko sa však na predmetnú vec 

Nariadenie Rím I vzťahovalo, obrátil sa tento súd na Súdny dvor EÚ s prejudiciálnou otázkou, ktorej podstatou bolo, 

či sa „článok 9 ods. 3 Nariadenia Rím I má vykladať v tom zmysle, že vylučuje možnosť súdu, ktorému bola vec 

predložená, aby priamo alebo nepriamo na základe vnútroštátneho práva rozhodného pre zmluvu vzal do úvahy 

                                                 

 

10 Barancová, H. Rímsky dohovor a nové európske kolízne pracovné právo. In Bulletin slovenskej advokácie. 2010, 
roč. 16, č. 3, s. 15-22. 
11  K materializovanej voľbe práva pozri bližšie napr. tu: Mareček, J. Materializovaná voľba práva ako nástroj 
ochrany zamestnanca? In: Gornaľová, D., Záthurecký, M. (eds.). Vybrané otázky medzinárodného práva 
súkromného a verejného: zborník študentských príspevkov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2021, s. 32-38. 
12  Barancová, H. § 5 [Subsidiárna pôsobnosť, pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanie 
zamestnancov]. In: Barancová, H. a kol. Zákonník práce. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 143. 
13 Bulla, M. Medzinárodné právo súkromné Európskej únie optikou pracovného práva. Bratislava: Friedrich Ebert 
Stiftung, zastúpenie v SR, 2015, s. 136-139. 
14 Článok 9 ods. 1 Nariadenia Rím I. 
15 Článok 9 ods. 2 Nariadenia Rím I. 
16  Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. októbra 2016 vo veci C-135/15, Republik Griechenland v. Grigorios 
Nikiforidis, ECLI:EU:C:2016:774. 
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iné imperatívne normy, než sú imperatívne normy štátu konajúceho súdu (pozn. autora: čl. 9 ods. 2) alebo štátu, 

kde sa vykonali alebo sa musia vykonať záväzky vyplývajúce zo zmluvy (pozn. autora: čl. 9 ods. 3).“17 

Súdny dvor pri hľadaní odpovede na túto otázku prepájal niekoľko argumentov. Najprv podotkol, že článok 

9 Nariadenia Rím I je výnimkou zo všeobecnej zásady autonómie vôle zmluvných strán vyplývajúcej z článkov 3 

ods. 1 a 8 ods. 1 Nariadenia, pričom zároveň nadviazal na svoje rozhodnutie Unamar a dodal, že táto výnimka sa 

má vykladať reštriktívne. Následne poukázal na úmysel normotvorcu EÚ obmedziť narušovanie systému kolíznych 

noriem vyvolávané uplatňovaním iných imperatívnych noriem, než sú imperatívne normy štátu konajúceho súdu. 

Navyše, faktickým zvýšením počtu imperatívnych noriem, ktoré by boli na spory uplatniteľné, by bolo v rozpore 

s cieľom Nariadenia Rím I, ktorým je posilnenie právnej istoty v európskom justičnom priestore.18 Zároveň by sa 

narušila predvídateľnosť hmotnoprávnych noriem rozhodných pre zmluvu, čo by bolo v rozpore s cieľom článku 8 

Nariadenia Rím I. Týmto cieľom je v čo najväčšej miere zaručiť dodržiavanie ustanovení zabezpečujúcich ochranu 

zamestnanca, ktoré sú stanovené v právnom poriadku krajiny, v ktorej vykonáva svoju pracovnú činnosť.19 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti Súdny dvor konštatoval taxatívnosť výpočtu imperatívnych 

noriem v čl. 9 Nariadenia, ktorým môže konajúci súd priznať účinok. „Z toho vyplýva, že článok 9 ... sa má vykladať 

v tom zmysle, že vylučuje možnosť konajúceho súdu ako právnu normu uplatniť iné imperatívne normy, než sú 

normy štátu konajúceho súdu alebo štátu, kde sa vykonali alebo sa musia vykonať záväzky vyplývajúce zo zmluvy. 

V dôsledku toho vzhľadom na to, že podľa vnútroštátneho súdu bola pracovná zmluva G. Nikiforidisa vykonávaná 

v Nemecku, a vnútroštátny súd je nemeckým súdom, nemôže uvedený súd v prejednávanej veci priamo či 

nepriamo uplatniť grécke imperatívne normy, ktoré uvádza v návrhu na začatie prejudiciálneho konania.“20 

Napriek uvedeným skutočnostiam však Súdny dvor poskytol členským štátom určité pomyselné „zadné 

vrátka“ pre možnosť aplikácie aj tých imperatívnych noriem, ktoré nie sú expressis verbis spomenuté v článku 9 

Nariadenia. Tým, že Rím I slúži na harmonizovanie kolíznych noriem pre zmluvné záväzky a nie hmotnoprávne 

normy zmluvného práva, Súdny dvor vyslovil, že Nariadenie Rím I nebráni tomu, aby štát zohľadnil aj iné ako 

Nariadením určené imperatívne normy. Podmienkou však je, že to ustanovuje hmotnoprávna norma práva 

rozhodného pre danú zmluvu. Dôležité však je, že Súdny dvor tu pracuje s pojmom „zohľadniť ako skutkovú 

okolnosť“, nie s pojmom „uplatniť (ako imperatívnu normu)“, ako tomu je pri imperatívnych normách v zmysle čl. 9 

Nariadenia. 21  Z toho možno podľa nášho názoru vyvodiť, že Súdny dvor nepriznáva týmto „zostatkovým“ 

imperatívnym normám rovnakú kvalitu a právnu silu, akou disponujú imperatívne normy vymedzené Nariadením. 

Mohli by sme tu teda hovoriť o akýchsi kvázi-imperatívnych normách, ktoré síce môžu byť ad hoc zohľadňované, 

nespĺňajú však všetky atribúty „štandardnej“ imperatívnej normy, najmä s ohľadom na vlastnosť spočívajúcu v 

„presadení sa za každých okolností“. 

 

3 IMPERATÍVNE NORMY – ÁNO ALEBO NIE? 

V predchádzajúcich kapitolách sme zadefinovali imperatívnu normu. Zároveň sme aj posúdili stav de lege 

lata. Zo zatiaľ uvedeného vyplýva, že hoci máme legálne zadefinovaný pojem imperatívnej normy, čo evokuje, že 

všetky normy spĺňajúce definičné znaky imperatívnej normy sú si rovné, možno uvažovať o niekoľkých kategóriách 

imperatívnych noriem, ktoré majú odlišnú právnu silu z hľadiska možnosti ich aplikácie. Máme tu imperatívne normy 

lex fori v zmysle čl. 9 ods. 2 Nariadenia, ktoré sa aplikujú vždy, imperatívne normy lex causae v zmysle čl. 9 ods. 3 

Nariadenia, ktorých aplikácia je v réžii súdu a následne imperatívne normy, ktoré Nariadenie nezahŕňa a ktoré je 

možné v zmysle judikatúry Súdneho dvora len „zohľadniť“ za predpokladu, že to umožňuje hmotné právo, ktoré 

bolo kolíznymi normami určené ako rozhodné.  

Jednou z kľúčových vlastností imperatívnej normy v zmysle čl. 9 ods. 1 Nariadenia Rím I je, že táto norma 

sa presadí, čiže aplikuje, za každých okolností. Neprieči sa teda takéto rozdelenie imperatívnych noriem podľa 

možnosti ich uplatnenia, resp. presadenia na daný prípad, samotnému zmyslu imperatívnych noriem? Nepopiera 

tým Nariadenie Rím I vlastnú legálnu definíciu tohto pojmu? Nemali by sa všetky imperatívne normy bez ohľadu na 

ich (ne)uvedenie v Nariadení aplikovať kategoricky, vždy? Nemohli by sme v prípade imperatívnych noriem lex 

causae a imperatívnych noriem neuvedených v čl. 9 ods. 2 alebo ods. 3 Nariadenia hovoriť skôr o tom, že ide 

o kogentné normy, ktoré sa imperatívnymi stávajú iba a len vtedy, ak spĺňajú podmienku aplikácie či už podľa čl. 9 

ods. 2 alebo ods. 3 Nariadenia? Nebola by vhodná, resp. účelná nejaká úprava tohto inštitútu de lege ferenda?  

 

                                                 

 

17 Tamtiež, bod 40. 
18 Bod 16 Preambuly Nariadenia Rím I. 
19  Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. októbra 2016 vo veci C-135/15, Republik Griechenland v. Grigorios 
Nikiforidis, ECLI:EU:C:2016:774, body 42 až 48. 
20 Tamtiež, body 49 a 50. 
21 Tamtiež, body 51 a 52. 
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3.1.  Úvahy a argumenty de lege ferenda 

Túto podkapitolu začnime hypotetickou situáciou – predstavme si, že by neexistovalo žiadne obmedzenie 

aplikovania imperatívnych noriem tak, ako je to ustanovené napr. v Nariadení Rím I. Predstavme si situáciu, kedy 

by bol slovenský zamestnanec zamestnaný u českého zamestnávateľa (napr. stavebná spoločnosť), ktorý by sa 

dohodol na uzatvorení zmluvy o dielo s nemeckou obchodnou spoločnosťou, pričom výkon tejto práce by bol 

v Nemecku. Odhliadnime pri tom od existencie osobitných ustanovení o vysielaní zamestnancov vyplývajúcich 

z práva EÚ či iných „ochranných“ inštitútov ako je napríklad výhrada verejného poriadku – sústreďme sa izolovane 

len na potenciálnu kolíziu imperatívnych noriem. V tomto prípade by hypoteticky mohlo dôjsť vzhľadom na povahu 

imperatívnych noriem k situácii, kedy by sa na daný prípad pokúšali za každých okolností presadiť imperatívne 

normy Slovenska, Česka a Nemecka. Iste, veľká časť oblastí, ktoré sú zahrnuté do imperatívnych noriem 

pracovného práva, by bola podobná, dôležité však je to, že pri týchto normách, ako sme uviedli, sa neprihliada na 

princíp výhodnosti pre zamestnanca.  

Ad absurdum by sme takúto situáciu mohli prirovnať k známej hre „kameň-papier-nožnice“, kde každá 

imperatívna norma dokáže vylúčiť uplatnenie inej imperatívnej normy, ale zároveň aj ona sama bude vylučovaná 

inou imperatívnou normou. Dospeli by sme k nevyriešiteľnému rébusu, ktorý by zrejme dopadol tak, že v rámci 

zásady zákazu denegatio iustitiae22 by súd zohľadnil len imperatívne normy v rámci rozhodného práva pre daný 

prípad, čo by bolo v konečnom dôsledku smerovalo nielen k väčšej právnej neistote, ale zároveň by sa tým úplne 

eliminovali imperatívne normy ako také, pretože by síce de iure existovali, de facto by si ale nemohli plniť svoj účel.  

Nato, aby sa imperatívne normy navzájom nevylučovali, bolo potrebné určitým spôsobom čo najlogickejšie 

určiť poradie ich aplikácie. Európsky zákonodarca tu vhodne vybral formu nariadenia,23 ktoré ZFEÚ24 definuje ako 

právny predpis so všeobecnou platnosťou, ktoré je záväzné a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch25. 

Na príklade poradia aplikácie imperatívnych noriem v zmysle článku 9 nariadenia Rím I teda môžeme ukážkovo 

badať unifikačnú silu nariadení EÚ. Túto vlastnosť nariadení v podstate potvrdzuje aj rozhodnutie Nikiforidis, kde 

Súdny dvor konštatoval úmysel normotvorcu Únie ešte väčšmi zúžiť priestor pre aplikáciu veľkého množstva 

imperatívnych noriem rôznych štátov aj v porovnaní s Rímskym dohovorom.26 

Hoci sme už odpoveď naznačili v predošlom odseku, ako sa vysporiadať s otázkou, či Nariadenie samo 

nespochybňuje svoju vlastnú definíciu imperatívnych noriem tým, že im neumožňuje presadiť sa vždy? Sme názoru, 

že článok 9 Nariadenia Rím I treba vykladať tak, že kým odsek 1 obsahuje len legálnu definíciu pojmu imperatívne 

normy, odseky 2 a 3 určujú spôsob aplikácie takýchto noriem. Nejde teda o vytváranie akýchsi z hľadiska právnej 

sily slabších imperatívnych noriem, resp. o ich „degradáciu“ na „obyčajné“ kogentné normy, ale o určenie poradia 

ich aplikácie, pretože, ako sme to uviedli vo vyšších odsekoch, pokiaľ by neboli imperatívne normy regulované, 

nedokázali by dosiahnuť svoj účel, čo by ich v konečnom dôsledku oslabilo ešte väčšmi. V podstate, pri stanovení 

poradia ich aplikácie sa ich definičný znak „presadia sa vždy“ upravuje len na „presadia sa, keď to určuje toto 

nariadenie“, kým v situácii, kedy by neboli regulované vôbec, by sme k nim mohli priradiť, s poukazom na príklad 

uvedený v tejto kapitole, pojem „neuplatnia sa nikdy, lebo sa vylučujú navzájom“. Inými slovami, odseky 2 a 3 článku 

9 Nariadenia sú lex specialis voči odseku 1 tohto článku, ktorý možno chápať ako lex generalis. 

Rovnako je tu vhodné spomenúť, že imperatívne normy lex fori, resp. lex causae majú spravidla najužší 

vzťah k tomu-ktorému prípadu, preto je aj logické, že Nariadenie Rím I uprednostňuje aplikáciu práve takých 

imperatívnych noriem, ktoré majú k predmetnej veci užšiu väzbu.  

Veľkú rolu tú podľa nášho názoru zohráva spomínané rozhodnutie Nikiforidis. Ako sme už uviedli, toto 

rozhodnutie síce konštatuje, že v zmysle článku 9 Nariadenia Rím I možno aplikovať len imperatívne normy lex fori, 

prípadne imperatívne normy lex causae, no zároveň dáva členským štátom EÚ (okrem Dánska, ktoré nie je 

Nariadením viazané) možnosť, pokiaľ tak uznajú za vhodné, aby svojou hmotnoprávnou úpravou umožňovali 

zohľadnenie (hoci nie priamo aplikáciu) aj imperatívnych noriem iného charakteru, čiže nielen imperatívne normy 

lex fori či lex causae.   

                                                 

 

22 Giba, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 329. 
23 Na účely tohto príspevku na túto problematiku prihliadame de lege lata, kedy sa už na drvivú väčšinu prípadov 
v rámci EÚ uplatňuje Nariadenie Rím I a nie Rímsky dohovor, ktorý je z hľadiska jeho právnej povahy 
medzinárodnou zmluvou. Tento Dohovor nie je predmetom nášho príspevku, preto spomíname len okrajovo v rámci 
vybraných aspektov. 
24 Článok 288 ZFEÚ. 
25 Tu však upozorňujeme na Bod 46 Preambuly Nariadenia Rím I, v zmysle ktorého sa toto nariadenie nevzťahuje 
na Dánsko. Obdobne sa toto Nariadenie nevzťahovalo v zmysle Bodu 45 Preambuly Nariadenia Rím I ani na 
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, to však už nie je súčasťou EÚ. 
26  Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 18. októbra 2016 vo veci C-135/15, Republik Griechenland v. Grigorios 
Nikiforidis, ECLI:EU:C:2016:774, bod 45. 
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Napriek tomu, že je podľa nášho názoru právna úprava imperatívnych noriem de lege lata nastavená dobre, 

chceme záverom tohto príspevku vysloviť myšlienku, že de lege ferenda by bolo vhodné čoraz väčšmi na úrovni 

práva Európskej únie unifikovať pracovné právo členských štátov formou priamych hmotnoprávnych noriem 

uzavretého charakteru, ideálne až do bodu úplnej integrácie, čím by v podstate aspoň v rámci priestoru EÚ stratili 

imperatívne normy v tejto oblasti opodstatnenie. Uvedomujeme si však, že pre veľké politické, kultúrne a najmä 

ekonomické rozdiely jednotlivých členských štátov ide skôr o utopickú myšlienku, ktorá má šancu byť realizovaná 

snáď asi len v dlhodobom horizonte niekoľkých desaťročí. Kým sa tak stane, priestor pre uplatnenie imperatívnych 

noriem (nielen) v pracovnoprávnych vzťahoch medzinárodnej povahy bude naďalej široký. 

 

4 ZÁVER 

V tomto príspevku sme sa venovali imperatívnym normám v zmysle Nariadenia Rím I. V jeho úvode sme 

tento druh noriem charakterizovali a následne doplnili o príklady imperatívnych noriem pracovného práva v rámci 

SR. Neopomenuli sme ani relevantnú judikatúru Súdneho dvora, keď sme v rámci úvodnej charakteristiky 

vychádzali aj z rozhodnutia Unamar.  

V rozbore judikatúry Súdneho dvora sme pokračovali aj v ďalšej kapitole, ktorá bola venovaná rozhodnutiu 

Nikiforidis a jeho vplyvu na možnosť aplikácie iných imperatívnych noriem, ako tých, ktoré uvádza samotné 

Nariadenie, čiže imperatívnych noriem lex fori a lex causae. Ako sme v príslušnej kapitole uviedli, hoci Súdny dvor 

vyslovil, že nie je možné aplikovať iné imperatívne normy, ako tie, ktoré uvádza Nariadenie, pripustil však možnosť 

zohľadnenia iných imperatívnych noriem, pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo štátu, ktorého právny poriadok je 

pre daný právny vzťah rozhodný.  

Na základe uvedených záverov sme sa následne zamýšľali nad právnym stavom týkajúcim sa imperatívnych 

noriem de lege ferenda. Posudzovali sme jednak vhodnosť aktuálnej úpravy, ako aj samotnú právnu povahu 

imperatívnych noriem s ohľadom na to, či sa úprava aplikácie týchto noriem v Nariadení neprieči samotnej definícii 

imperatívnej normy s ohľadom na jej vlastnosť „presadiť sa vždy“. Tu sme zaujali stanovisko, že právna úprava 

aplikácie v Nariadení Rím I sa neprieči definícii takýchto noriem a že teda obmedzenie aplikácie niektorých druhov 

imperatívnych noriem ich nedegraduje na akési „imperatívne normy druhej kategórie“. Hoci sme v tomto príspevku 

vyjadrili názor, že aktuálna právna úprava v tejto oblasti je nastavená vhodne, v jeho závere sme zdôraznili 

vhodnosť na úrovni práva Európskej únie unifikovať oblasť (nielen) pracovného práva členských štátov únie 

prostredníctvom priamych hmotnoprávnych noriem, ktoré by dané oblasti upravovali komplexne, čím mohli de facto 

túto problematiku spraviť z veľkej miery obsolentnou. Je však nutné dodať, že táto myšlienka je v súčasnosti 

prakticky nerealizovateľná a preto budú imperatívne normy naďalej zohrávať dôležitú rolu v (pracovno)právnych 

vzťahoch obsahujúcich cudzí prvok. 
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Matúš Sklenár 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Abstract: Predmetný odborný článok rozoberá aplikáciu špecifického článku 26 nariadenia Brusel 1a a podmienok 

jeho aplikácie. Článok pozostáva z dvoch kapitol. V prvej kapitole ozrejmujeme pojem právomoci a pôsobnosť 

nariadenia Brusel 1a. Dôvod zaradenia tejto časti do odborného článku spočíva v nutnosti teoretického základu pre 

správne pochopenie ďalších častí článku. V druhej a zároveň poslednej kapitole sa následne zaoberáme 

samotnými podmienky aplikácie článku 26 nariadenia Brusel 1a. Snažíme sa rozdielne názory čitateľovi vysvetliť 

a následne podať na danú problematiku vlastný názor. Odborný článok je podľa potreby dopĺňaný súvisiacimi 

rozhodnutiami Súdneho dvora Európskej únie. 

 

Abstrakt: This scientific article discusses the terms of application of a specific article 26 of the Regulation of the 

Brussels 1a. The article consists of two chapters. In the first chapter, we analyze the concept of jurisdiction and the 

scope of the Brussels 1a Regulation. The reason for the inclusion of this part in a scientific article lies in the need 

for a theoretical basis for a correct understanding of other parts of this article. In the second and at the same time 

last chapter, we then deal with the very conditions of application of Article 26 of the Brussels 1a Regulation. We try 

to explain the different opinions to the reader and also to give our own opinion on the issue. The expert article shall 

be supplemented, as necessary, by related rulings of the Court of Justice of the European Union. 

 

Kľúčové slová: nariadenie Brusel 1a, právomoc, podmienky aplikácie, článok 26, bydlisko žalovaného. 

 

Key words: Regulation of Brusel 1a, jurisdiction, terms of application, article 26, domicile of defendant. 

 

 

1 ÚVOD 

Otázka medzinárodnej právomoci je jednou z kardinálnych otázok pre justičný orgán, ktorú si musí 

zodpovedať ako v prvú v poradí za účelom úspešného postupu v konaní. Pri zisťovaní právomoci justičný orgán 

vlastne skúma, ktorý justičný orgán bude môcť v danej veci, vo vzťahu ku hlavnej otázke, konať. V prípade, ak 

justičný orgán zistí, že právomoc má, môže začať v danej veci konať; na druhú stranu, ak zistí, že v danej veci 

právomoc nemá, musí konanie zastaviť.1  

Od 1. mája 2004, kedy sa Slovensko stalo súčasťou EÚ, platí aplikačná prednosť právnych predpisov EÚ2 

pred našimi vnútroštátnymi predpismi, ktorá je daná samotnou povahou pravidiel EÚ a rovnako aj čl. 7 ods. 2 

Ústavy SR.3 V tomto zmysle môžeme hovoriť o Europeizácii MPS, ktorá sa prirodzene dotýka aj otázky určovania 

medzinárodnej právomoci.4 Toto konštatovanie je veľmi dôležité pre pochopenie tzv. Bruselskému režimu, ktorý 

sa uplatňuje aj v podmienkach SR v kontexte určovania medzinárodnej právomoci. Tento režim je tvorený 

predovšetkým nariadením Brusel 1a5, ale rovnako aj Lugánskym dohovorom, pričom tento systém plynulo 

a logicky nadväzuje na princípy a zásady obsiahnuté v predchodcoch týchto právnych aktov, t. j. Bruselský 

dohovor, nariadenie Brusel 1 a pôvodný Lugánsky dohovor.6 

Dôležitosť Bruselského režimu v podmienkach SR a najmä nariadenia Brusel 1a sa týka predovšetkým 

toho, že s ohľadom na jeho rozsah a pôsobnosť sa ustanovenia ZMPSP ako vnútroštátneho právneho predpisu 

upravujúce právomoc v kontexte SR uplatnia iba v značne limitovanom rozsahu. Dôležitosť predmetného 

nariadenia spočíva rovnako v tom, že nemá iba intra-EÚ uplatnenie a jeho použitie je vzhľadom na judikatúru 

                                                 

 

1 CSACH, K., GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ., JÚDOVÁ, E., Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a 
procesného 2. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 71 
2 V kontexte MPS pôjde najmä o sekundárne právne akty. 
3 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 

2016, s. 99 
4 CSACH, K., GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ., JÚDOVÁ, E., Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a 
procesného 2. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 75 
5 Toto nariadenie sa zvykne označovať aj ako Brusel 1rev, respektíve Brusel 1bis. V rámci tohto článku sa budeme 
pridŕžať označenia Brusel 1a. 
6 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2016, s. 221 
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SDEÚ7 v tejto oblasti možné v každej jednej situácii s medzinárodným prvkom bez ohľadu na to, či daný prvok 

medzinárodnej povahy vykazuje previazanie voči členskému štátu EÚ alebo voči tretiemu štátu.8 

Taktiež je vhodné podotknúť, že náležité a vecne správne určenie medzinárodnej právomoci justičným 

orgánom má zásadný význam aj pre samotné kolíznoprávne riešenie v predmetnej  veci.9 

V úvode sme teda vymedzili pojem a dôležitosť určovania medzinárodnej právomoci, rovnako ako jej spôsob 

a činitele, ktoré na jej určovanie zásadne vplývajú. Tento krátky, ale výstižný úvod je podľa nášho názoru kľúčový 

pre nasledujúce časti článku. 

 

2 PÔSOBNOSŤ NARIADENIA BRUSEL 1A 

Ako sme už vyššie nepriamo uviedli, nariadenie Brusel 1a je integrálnou súčasťou regionálnej unifikácie na 

úrovni EÚ a aplikuje sa na široký diapazón otázok a problematík, ktoré vyvstávajú pri otázkach medzinárodnej 

právomoci.10 

V kontexte aplikácie tohto nariadenia je však nevyhnutné zaoberať sa najmä otázkou pôsobnosti. Táto 

otázka však musí byť v každom aspekte zodpovedaná kladne, aby sme predmetné nariadenie mohli aplikovať. 

Pri nariadení Brusel 1a rozoznávame 4 druhy pôsobností, ktoré si v nasledujúcej časti stručne rozoberieme. Ide o: 

a) Vecnú pôsobnosť; 

b) Územnú pôsobnosť; 

c) Časovú pôsobnosť; 

d) Osobnú pôsobnosť.11 

 

Vecná pôsobnosť je pozitívne a negatívne definovaná v čl. 1 nariadenia Brusel 1a. Ohľadom vecnej 

pôsobnosti je dôležité to, že pojem občianske a obchodné veci je autonómny pojem, čo znamená, že jeho význam 

sa má vykladať bez ohľadu na právne poriadky jednotlivých členských štátov.12 Výklad tohto pojmu poskytol SDEÚ 

vo viacerých dôležitých rozsudkoch, napríklad vo veci 29/76 LTU v. Eurocontrol, kde konštatoval, že práve výklad 

pojmu občianske a obchodné veci musí byť na účely Bruselského dohovoru (v našom kontexte aj na účely 

nariadenia Brusel 1a) nezávislý od právnych poriadkov zainteresovaných štátov a musí byť vykladaný s ohľadom 

na cieľ dohovoru  a v súlade so všeobecnými princípmi. K samotnému pojmu občianske a obchodné veci zaujal 

SDEÚ názor, že ak žiadna zo strán sporu nie je štátom ani verejným orgánom, potom je takýto vzťah pravidelne 

občianskou alebo obchodnou vecou. Môžu sa tiež ale vyskytnúť prípady, kedy aj právny vzťah, v ktorom koná orgán 

verejnej moci, bude spadať do definície súkromnoprávneho vzťahu, ale nemôže konať v rámci výkonu svojej 

právomoci.13  

Územná pôsobnosť nariadenia Brusel 1a je vyjadrená v čl. 81, ktorý hovorí o tom, že nariadenie je záväzné 

a uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ.14  Uvedené tvrdenie vychádza z čl. 52 ZEÚ a čl. 355 ZFEÚ.15 Ako 

sme už uviedli, na základe rozhodovacej činnosti EÚ nie je možné vnímať pôsobnosť predmetného nariadenia iba 

z pohľadu intra-EÚ, keďže niektoré rozhodnutia SDEÚ potvrdili jeho extra-EÚ charakter. Týmto rozhodnutím je 

napríklad rozhodnutie vo veci C-412/98 Group Josi, kde SDEÚ vyslovil názor, že Bruselský dohovor (v našom 

kontexte opäť aj nariadenie Brusel 1a) je aplikovateľný i v prípade, ak má žalovaný bydlisko alebo sídlo 

v nečlenskom štáte.16 

                                                 

 

7 Napríklad Rozsudok z 13. júla 2000, Group Josi Reinsurance Company SA proti Universal General Insurance 
Company (UGIC), C-412/98, EU:C:2000:399 a Rozsudok z 1. marca 2005, Andrew Owusu proti N. B. Jackson, 
a iní, C-281/02, EU:C:2005:120  
8 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 

2016, s. 221 
9 CSACH, K., GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ., JÚDOVÁ, E., Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a 
procesného 2. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 72 
10 ŠTEFANKOVÁ, N., SUMKOVÁ, M., Medzinárodné právo súkromné. Plzeň: Aleš Čenek, 2017, s. 237 
11 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2016, s. 70 a 71 
12 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2016, s. 70 
13 Rozsudok z 14. októbra 1976,  LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG proti Eurocontrol, C-29/76, 
EU:C:1976:137 
14 V tomto kontexte netreba zabudnúť na osobitný režim pre Dánsko respektíve Írsko, ktorý spočíva v učinenom 
opt-oute. Pre zameranie práce sa mu nebudeme bližšie venovať. 
15 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 

2016, s. 70 a 71 
16 Rozsudok z 13. júla 2000, Group Josi Reinsurance Company SA proti Universal General Insurance Company 
(UGIC), C-412/98, EU:C:2000:399  
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Časová pôsobnosť je zakotvená v čl. 66 nariadenia, na základe ktorého je nariadenie možné aplikovať len 

na konania začaté, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery 

schválené alebo uzavreté od 10. januára 2015.17 

Z hľadiska osobnej pôsobnosti nariadenia je nutné zamerať sa i na čl. 6 nariadenia, ktorý stanovuje, že 

žalovaný musí mať bydlisko na území členského štátu; ak tomu tak nie je, právomoc sa určí podľa právneho 

poriadku členského štátu EÚ. Uvedené však aj vzhľadom na vyššie zdôraznený extra-EÚ charakter neznamená, 

že nariadenie Brusel 1a nebude aplikovateľné, pretože ak si členský štát EÚ založí právomoc podľa vlastného 

právneho poriadku a vlastných právnych predpisov, avšak s odkazom z čl. 6, tak môžeme tvrdiť, že právomoc bola 

určená na základe tohto nariadenia. Práve tento čl. 6 totiž vyjadruje tzv. zostatkovú právomoc.18 

Poslednou témou, ktorej sa v rámci tejto kapitoly článku budeme venovať, je téma medzinárodného prvku. 

Táto téma, podľa nášho názoru, súvisí so samotnou možnosťou aplikácie nariadenia Brusel 1a a zároveň vyjadruje 

istý aspekt nejednoznačnosti. Naša pozornosť bude konkrétne zameraná na otázku, či je existencia cudzieho prvku 

nevyhnutnou v kontexte aplikácie nariadenia Brusel 1a. Samotné nariadenie totiž v žiadnom svojom ustanovení 

explicitne neuvádza, že pre jeho aplikáciu na súkromný vzťah občianskej a obchodnej povahy je nutná prítomnosť 

medzinárodného prvku. Aj napriek tomu môžeme tvrdiť, že keďže ide o akt EÚ, ktorého cieľom je upraviť 

medzinárodnú právomoc, tak primárnym cieľom bude práve úprava súkromnoprávnych vzťahov medzinárodnej 

povahy.  

V predmetnej veci i na zodpovedanie položenej otázky nám opäť poslúži SDEÚ zo svojou rozhodovacou 

činnosťou. Pozornosť zameriame na rozhodnutie C-281/02 vo veci Owusu, kde SDEÚ v bode 25 a 26 konštatoval, 

že „Samotné uplatnenie pravidiel právomoci Bruselského dohovoru, ... si vyžaduje existenciu cudzieho prvku. Na 

účely Bruselského dohovoru však medzinárodná povaha predmetného právneho vzťahu nemusí nevyhnutne 

vyplývať z toho, že sa týka viacerých zmluvných štátov z dôvodu podstaty sporu alebo bydliska účastníkov konania. 

Účasť zmluvného štátu a tretieho štátu z dôvodu napr. bydliska žalobcu a žalovaného v prvom štáte a sústredenie 

sporných skutočností v druhom štáte môže takisto predstavovať medzinárodnú povahu predmetného právneho 

vzťahu. Takáto situácia môže totiž vyvolať v zmluvnom štáte otázky týkajúce sa určenia medzinárodnej právomoci 

súdov, ako je tomu v konaní vo veci samej, čo je, ako vyplýva z jeho tretieho odôvodnenia, práve jedným z cieľov 

Bruselského dohovoru.“ 19  Uvedené potvrdil SDEÚ aj v rozhodnutí C-478/12 vo veci Maletic, kde v bode 26 

konštatuje, že „medzinárodná povaha predmetného právneho vzťahu nemusí nevyhnutne vyplývať z toho, že sa 

týka viacerých zmluvných štátov z dôvodu podstaty sporu alebo bydliska účastníkov konania.“20 Z uvedeného teda 

jednoznačne vyplýva, že aplikácia nariadenia Brusel 1a bude možná aj na zjavne vnútroštátne právne vzťahy, 

respektíve vzťahy s relatívnym cudzím prvkom. Samotná prítomnosť cudzieho prvku teda musí byť prítomná, avšak 

nie vo svojej klasickej, či predpokladanej podobe.21 

 

3 ČLÁNOK 26 NARIADENIA BRUSEL 1A A PODMIENKY JEHO UPLATNENIA 

Pred samotnou charakteristikou článku 26 považujeme za adekvátne spomenúť hierarchiu právomocí, 

ktorú má v rámci svojej štruktúry stanovenú nariadenie Brusel 1a. Táto hierarchia sa prejavuje práve v tom, že 

nariadenie ako také obsahuje viaceré kritériá pre určenie medzinárodnej právomoci, pričom tieto kritériá nie sú 

vždy založené na rovnakých princípoch, a preto v praxi často dochádza k ich vzájomnému stretu. V zmysle 

nariadenia Brusel 1a však nie je podstatná štátna príslušnosť osoby, ale práve kritériá, ktorú sú určené 

nariadením ako takým.22 

                                                 

 

17 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2016, s. 70 a 71 
18 LYSINA, P., Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov PF UK, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava. 
Medzinárodné právo súkromné 2 – Pravidlá posudzovania medzinárodnej právomoci v majetkových veciach 2021-
02-17. Prednáška. 
19 Rozsudok z 1. marca 2005, Andrew Owusu proti N. B. Jackson, a iní, C-281/02, EU:C:2005:120 
20Rozsudok z 14.novembra 2013, Armin Maletic, Marianne Maletic v lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH, 
C-478/12, EU:C:2013:735 
21 LYSINA, P., Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov PF UK, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava. 
Medzinárodné právo súkromné 2 – Pravidlá posudzovania medzinárodnej právomoci v majetkových veciach 2021-
02-17. Prednáška. 
22 ŠTEFANKOVÁ, N., SUMKOVÁ, M., Medzinárodné právo súkromné. Plzeň: Aleš Čenek, 2017, s. 238 
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Samotná hierarchia teda vyjadruje akúsi postupnosť právomocí, ktorá musí byť pri aplikácii jednotlivých 

druhov právomoci justičným orgánom dodržaná; právomoc na vyššom stupni teda nemôže byť znegovaná 

právomocou, ktorá sa v tejto postupnosti nachádza na nižšom stupni.23 

Nariadenie Brusel 1a vo svojej Kapitole II a oddiele 7 definuje dve situácie, kedy účastníci vedia sami 

prostredníctvom autonómie vôle ovplyvniť právomoc justičných orgánov stanovenú oddielmi 2 až 5. Prvou 

načrtnutou situáciou je tzv. explicitná voľba súdu, zakotvená v čl. 25 a druhou je tzv. implicitná voľba súdu, 

vyjadrená prostredníctvom zúčastnenia na konaní.24 

V kontexte uvedeného môžeme konštatovať, že na základe čl. 26 nariadenia Brusel 1a je teda možné 

založiť právomoc samotnou účasťou na súdnom konaní. Nie náhodou sa nachádza v rovnakom oddiele ako čl. 

25, pri ktorom sa právomoc rovnako určuje na základe vôle žalovaného.25 Kým pri čl. 25 hovoríme, že ide 

o explicitnú voľbu právomoci, tak pri čl. 26 môžeme konštatovať, že autonómia vôle je tu rovnako vyjadrená, a to 

implicitným spôsobom. Implicitným z toho dôvodu, že žalovaný výslovne nevyjadril vôľu, aby právomoc bola daná 

konkrétnemu súdu, ale samotnou účasťou na konaní implicitne súhlasí, že tento súd právomoc konať v danej veci 

skutočne má.26 

Z hľadiska hierarchie právomocí v režime nariadenia Brusel 1a je tento článok na pomyselnom druhom 

mieste, kedy sa pred neho z hľadiska sily dostáva iba výlučná právomoc zakotvená v čl. 24 nariadenia Brusel 1a. 

Už zo samotného znenia čl. 26 nariadenia Brusel 1a však jednoznačne vyplýva, že prednosť predmetného článku 

je daná aj pred čl. 25 nariadenia Brusel 1a, t. j. pred výslovnou voľbou súdu.27 Skutočnosť, že pristúpenie na 

právomoc vyjadrené v článku 26 je spôsobilé meniť aj právomoc dosiahnutú dohodou vyjadrenú v článku 25, 

potvrdil aj SDEÚ vo veci Elefanten Schuh.28 

Vzťah medzi článkami 25 a 26 nariadenia Brusel 1a „zamotáva“ aj osobitná úprava litispendencie, teda 

prekážky začatej veci, ktorá je obsiahnutá v článku 31 ods. 2. Na základe tohto ustanovenia môžeme konštatovať, 

že v prípade, ak začne konať súd, ktorý si založil právomoc na základe článku 25, tak justičný orgán, ktorý by 

v danej veci mohol a mal konať na základe článku 26, musí napriek založeniu si právomoci na hierarchicky „vyššej“ 

právomoci konanie prerušiť až do momentu, kým súd konajúci na základe dohody o voľbe súdu nevyhlási, že 

právomocou v danej veci nedisponuje. Účelom prijatia predmetného ustanovenia bolo  zamedzenie zdržovacích 

taktík, ktoré vyplývajú z pravidiel o litispendencii ustanovených v článku 29 nariadenia Brusel 1a. Postup zdržovania 

založený práva na prekážke litispendencie je často nazývaný aj ako tzv. talianske torpédo. A práve na zamedzenie 

„torpédovania“ právomoci bolo prijaté už spomínané ustanovenie článku 31 ods. 2 nariadenia Brusel 1a.29 

 

3.1. Podmienky uplatnenia článku 26 nariadenia Brusel 1a vo všeobecnosti 

Samotný článok 26 má dva odseky, ktoré si nižšie postupne zinterpretujeme, a to z hľadiska podmienok 

aplikácie:  

1. „Okrem právomoci založenej na iných ustanoveniach tohto nariadenia má právomoc súd členského štátu 

vtedy, ak sa žalovaný zúčastní konania. Toto kritérium sa neuplatní, ak sa žalovaný zúčastní konania, len 

aby namietol absenciu právomoci, alebo ak má iný súd výlučnú právomoc podľa článku 24.“ 

2. „Vo veciach uvedených v oddieloch 3, 4 alebo 5, v ktorých je žalovaným poistník, poistený, oprávnený z 

poistenia, poškodený, spotrebiteľ alebo zamestnanec, súd pred založením si právomoci podľa odseku 1 

zabezpečí, aby bol žalovaný poučený o svojom práve namietať absenciu právomoci súdu a o dôsledkoch 

jeho účasti alebo neúčasti na konaní.“ 

 

Ako môžeme pozorovať v druhom odseku, nariadenie Brusel 1a sa snaží týmto ustanovením chrániť tzv. 

„slabšiu stranu“ sporu tým, že pre justičný orgán konajúci vo veci stanovuje podmienku poučenia „slabšej strany“ 

o možnosti namietať absenciu právomoci tohto súdu a rovnako o dôsledkoch účasti, respektíve neúčastí na konaní, 

                                                 

 

23 LYSINA, P., Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov PF UK, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava. 
Medzinárodné právo súkromné 2 – Pravidlá posudzovania medzinárodnej právomoci v majetkových veciach 2021-
02-17. Prednáška. 
24 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2016, s. 226 
25 LACKO, P. Nariadenie Brusel I (prepracované znenie). Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 150 
26 ŠTEFANKOVÁ, N., SUMKOVÁ, M., Medzinárodné právo súkromné. Plzeň: Aleš Čenek, 2017, s. 239 
27 LACKO, P. Nariadenie Brusel I (prepracované znenie). Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 151 
28 Rozsudok z 24. júna 1981, Elefanten Schuh GmbH v Jacqmain, C-150/80, EU:C:1981:148 
29 LACKO, P. Nariadenie Brusel I (prepracované znenie). Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 171 
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pričom toto poučenie musí byť prirodzene dané pred samotným založením si právomoci justičného orgánu podľa 

odseku 1.30  

V rámci uvedeného odseku teda jednoznačne badať súčasné tendencie ochrany subjektov, ktoré sa 

označujú súhrnným názvom ako „slabšia strana“, pred zneužitím ich slabšieho postavenia a možnou menšou 

znalosťou právnych predpisov, či práv, ktorými disponujú. V tejto veci je vhodné poukázať aj na rozdielnosti medzi 

nariadením Brusel 1 a jeho revidovanou verziou. Článok 24 nariadenia Brusel I bol priamo aplikovateľný aj v prípade 

výskytu „slabšej strany“ v spore. Článok 26 ods. 2 súčasného nariadenia Brusel 1a uvedené nevylučuje, ale ako 

sme už uviedli, ukladá justičnému orgánu konajúcemu vo veci osobitné povinnosti vo vzťahu ku „slabšej strane“. 

Ku priamej a bezprostrednej aplikácii bez osobitných povinností justičného orgánu v otázke sporov so „slabšou 

stranou“ predmetného článku teda na rozdiel od Bruselu 1 neprichádza. 

Okrem vyššie spomenutej osobitnej podmienky pri účasti tzv. slabšej strany je pre samotnú aplikáciu článku 

26 nariadenia Brusel 1a nutné splniť tri všeobecne vyjadrené podmienky, ktoré vyplývajú zo samotného znenia 

predmetného ustanovenia:  

a) Zúčastnenie žalovaného na konaní; 

b) Samotné zúčastnenie nespočíva iba v namietaní absencie právomoci konajúceho súdu; 

c) Absencia výlučnej právomoci na základe čl. 24 nariadenia Brusel 1a. 

 

Ak vychádzame z toho, že medzi stranami sporu nie je už v predchádzajúcom texte spomínaná „slabšia“ 

strana, tak sa navonok môže javiť, že splnenie týchto troch podmienok je na aplikáciu predmetného článku 

nariadenia Brusel 1a dostačujúce. Avšak pri aplikácii akéhokoľvek právneho predpisu je nutné interpretovať jeho 

ustanovenia vo vzájomnom súlade, a preto splnenie podmienok výlučne uvedených v ustanovení, ktoré chceme 

použiť, nepostačuje. Kardinálny význam pre uplatnenie čl. 26 nariadenia Brusel 1a má čl. 6, ktorý stanovuje, že: 

„Ak žalovaný nemá bydlisko na území členského štátu, právomoc súdov každého členského štátu sa určí podľa 

právneho poriadku tohto členského štátu, ak nie je inak stanovené v článku 18 ods. 1, článku 21 ods. 2 a v článkoch 

24 a 25.“ Článok 6 nariadenia, inak povedané, vyjadruje podmienku, že žalovaný by mal mať bydlisko v členskom 

štáte. Táto podmienka neplatí v prípade, ak vyššie spomenuté ustanovenia ustanovujú inak. A keďže pri týchto 

ustanoveniach chýba článok 26, pri uplatnení gramatického výkladu textu predmetného ustanovenia a argumentu 

a contrario prídeme k záveru, že náš skúmaný článok, tzn. článok 26, je možné uplatniť iba voči žalovanému, 

ktorého bydlisko sa nachádza v členskom štáte EÚ.31 

Ak budeme vychádzať z uvedených tvrdení, musíme vyššie spomenutú triádu podmienok rozšíriť aj 

o nutnosť toho, aby žalovaný mal bydlisko v členskom štáte EÚ. Po doplnení by teda všeobecné podmienky vyzerali 

nasledovne: 

a) Bydlisko žalovaného v členskom štáte EÚ; 

b) Zúčastnenie žalovaného na konaní; 

c) Samotné zúčastnenie nespočíva iba v namietaní absencie právomoci konajúceho súdu; 

d) Absencia výlučnej právomoci na základe čl. 24 nariadenia Brusel 1a. 

 

Samotným podmienkam i téze, či sú podmienky stanovené správne, sa budeme venovať v nasledujúcich 

riadkoch tohto článku. Zameriame sa na dva názorové prúdy a na ich tvrdenia a pokúsime sa priniesť náš vlastný 

pohľad na skúmaný problém. 

 

3.2. Argumenty v prospech nutnosti bydliska žalovaného v členskom štáte EÚ 

Prvý a základný argument v prospech nutnosti bydliska žalovaného na území členského štátu EÚ spočíva 

v už spomenutom článku 6 nariadenia Brusel 1a, ktorý medzi výnimkami spod všeobecného pravidla o bydlisku 

osoby v členskom štáte neuvádza aj článok 26.32 

Tento argument, podľa nášho názoru, spočíva v prezumpcii správnosti textu a akejsi všeobecnej 

predvídateľnosti autorov právnych predpisov a aktov vo všeobecnej rovine a v konkrétnej rovine aj autorov 

nariadenia Brusel 1a. Táto prezumpcia teda stojí na jednoduchom tvrdení; ak by samotné nariadenie chcelo 

nejakú otázku upraviť, tak samotným začlenením do svojho právne záväzného by ju zároveň aj upravilo. Inými 

                                                 

 

30 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2016, s. 226 
31 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 

2016, s. 227 
32 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2016, s. 227 
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slovami, vychádzame z toho, že „zákonodarca“33 tým, že nezahrnul článok 26 ako výnimku spod všeobecne 

stanovenej podmienky v článku 6, ktorá spočíva v bydlisku žalovaného na území EÚ, vyjadril to, že článok 26 tam 

zaradiť skutočne nechce. Teda nezaradenie predmetného článku medzi výnimky v článku 6 bolo zámerné. 

Spomínaná prezumpcia je však stále iba prezumpciou a nemusí sa zakladať na pravde, avšak samotný fakt, že 

toto ustanovenie nezmenilo svoje znenie už značnú dobu, nám môže v kontexte vyjadrenej prezumpcie iba 

pomôcť. 

Druhý argument v prospech nutnosti bydliska žalovaného na území členského štátu EÚ nájdeme 

v dôvodovej správe od P. Jenarda k Bruselskému Dohovoru34, ktorá na strane 38 naznačuje možnosť uplatnenia 

daného ustanovenia iba na žalovaného, ktorý má bydlisko na území členského štátu EÚ.35 

Samotná dôvodová správa je síce k Bruselskému dohovoru, teda k predchodcovi súčasného nariadenia 

Brusel 1a, ale vzhľadom na takmer identickú podobu predmetného ustanovenia s tým dnešným môžeme 

konštatovať jej stále vysokú relevanciu.36 Jenard  na strane 38 uvádza, že: „If a defendant domiciled in a 

Contracting State is sued in a court of another Contracting State...“37 Z tohto tvrdenia Jenarda jednoznačne 

vyplýva nutnosť bydliska na území členského štátu EÚ na strane žalovaného.38 Problém s týmto argumentom 

môže predstavovať jeho záväznosť, pretože stále nejde o rozsudok SDEÚ, ako tomu bude pri opačnej 

argumentácii, čiže argumentácii v neprospech nutnosti bydliska žalovaného v členskom štáte EÚ. 

Tretím pomocným argumentom môže tiež byť textácia „príbuzného“ článku 25 v súvislosti s článkom 26 

nariadenia Brusel 1a.39 Predmetný článok totižto expressis verbis vo svojom znení obsahuje slovné spojenie: „...bez 

ohľadu na svoje bydlisko...“. Pri odkaze na prvý predostretý argument môžeme teda jednoznačne konštatovať 

rovnaký záver ako v prvom argumente, a to ten, že ak „zákonodarca“ toto slovné spojenie zahrnul do článku 25, 

avšak do článku 26 nie, tak nekonal v omyle, ale rozhodne a vedome. Inak povedané, „zákonodarca“ nemal za cieľ 

ustanoviť, že aj článok 26 je použiteľný bez ohľadu na bydlisko žalovaného. 

 

3.3. Argumenty v neprospech nutnosti bydliska žalovaného v členskom štáte EÚ 

Kardinálnym argumentom proti nutnosti bydliska žalovaného v členskom štáte EÚ, je argument 

nachádzajúci sa v bode 44 odôvodnenia rozsudku SDEÚ vo veci C-412/98 Group Josi40, aj keď treba podotknúť, 

že toto rozhodnutie sa netýka posudzovania otázky relevancie bydliska žalovaného na území tretieho štátu, ale 

otázky bydliska žalobcu pre uplatňovanie kritérií právomoci podľa nariadenia Brusel 1a.41 

Bod 44 obsahuje nasledovné tvrdenie: „Admittedly, under Article 18 of the Convention, the voluntary 

appearance of the defendant establishes the jurisdiction of a court of a Contracting State before which the plaintiff 

has brought proceedings, without the place of the defendant's domicile being relevant.“42 Pre účely nášho článku 

je ťažiskové práve spojenie článku 18 Bruselského dohovoru (čiže článku 26 súčasného nariadenia Brusel 1a) 

s poslednými citovanými slovami, ktoré hovoria o irelevancii bydliska žalovaného. Neprináleží nám hodnotiť 

rozhodovaciu činnosť SDEÚ, rovnako ako interpretovať ich rozhodnutia a odôvodnenia bez úplného portfólia 

                                                 

 

33 Úvodzovky sú prítomné preto, lebo v tomto kontexte o pravom zmysle slove zákonodarca hovoriť nemôžeme, no 
napriek tomu je toto pomenovanie na vyjadrenie účelu vety minimálne vhodné. 
34 Report of the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters by Mr. 
P. Jenard (signed at Brussels, 27 September 1968) [online]. Dostupné na: https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/e69d7939-d016-4346-9651-963a63f53381/language-en 
35 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2016, s. 227 
36 Pôvodný článok 18 z Bruselského dohovoru z roku 1972, ktorý pojednával o pristúpení na právomoc mal veľmi 
podobnú textáciu v porovnaní so súčasným znením článku 26 nariadenia Brusel 1a 
37 Report of the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters by Mr. 
P. Jenard (signed at Brussels, 27 September 1968) [online]. Dostupné na: https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/e69d7939-d016-4346-9651-963a63f53381/language-en 
38 LYSINA, P., Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov PF UK, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava. 
Medzinárodné právo súkromné 2 – Pravidlá posudzovania medzinárodnej právomoci v majetkových veciach 2021-
02-17. Prednáška. 
39 LYSINA, P., Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov PF UK, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava. 
Medzinárodné právo súkromné 2 – Pravidlá posudzovania medzinárodnej právomoci v majetkových veciach 2021-

02-17. Prednáška. 
40 Rozsudok z 13. júla 2000, Group Josi Reinsurance Company SA proti Universal General Insurance Company 
(UGIC), C-412/98, EU:C:2000:399   
41 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 

2016, s. 227 
42Rozsudok z 13. júla 2000, Group Josi Reinsurance Company SA proti Universal General Insurance Company 
(UGIC), C-412/98, EU:C:2000:399   

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e69d7939-d016-4346-9651-963a63f53381/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e69d7939-d016-4346-9651-963a63f53381/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e69d7939-d016-4346-9651-963a63f53381/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e69d7939-d016-4346-9651-963a63f53381/language-en
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informácií, ale môžeme sa domnievať, že hoci táto interpretácia vyvoláva značné množstvo otázok, nie je úplne 

jednoznačné, že v slovnom spojení nie je relevantné prepojenie na tretie štáty, pretože SDEÚ takisto mohol myslieť 

irelevanciu vo vzťahu k členským štátom a nie nevyhnutne ku všetkým štátom vrátane štátov tretích. Ale stále ide 

o rozhodnutie SDEÚ s nespochybniteľnou záväznosťou, čo tomuto argumentu pridáva na dôležitosti. 

 

3.4. Argumenty v neprospech nutnosti bydliska žalovaného v členskom štáte EÚ 

V prechádzajúcich odsekoch sme predstavili rozličné pohľady na danú problematiku. Prvou konštatáciou 

je otázka relevancie spomínaných rozdielnych argumentov. V tomto kontexte je vhodné poukázať na to, že vo 

viacerých  členských štátoch EÚ táto diskusia nemá praktickú relevanciu, a to na základe skutočnosti, že 

vnútroštátne právo týchto štátov obsahuje porovnateľnú, respektíve veľmi podobnú procesnú normu o podrobení 

sa právomoci a z hľadiska výsledku je teda pre justičný orgán nepodstatné, či si právomoc založí voči žalobcovi 

na základe jeho podrobenia sa právomoci podľa nariadenia Brusel 1a alebo podľa vlastných noriem 

vnútroštátneho práva.43 

Na druhú stranu, ZMPSP neumožňuje slovenskému súdu založiť si právomoc len na základe skutočnosti, 

že žalobca sa právomoci súdu podrobil samotným zúčastnením sa na konaní a otázka rozsahu pôsobnosti 

ustanovenia článku 26 nariadenia Brusel 1a je teda pre slovenské  súdy relevantná. Na záver treba tiež dodať, že 

v rámci slovenskej justičnej praxe jednoznačne prevláda výklad pôsobnosti tohto článku iba na osoby s bydliskom 

na území členského štátu EÚ, a teda jeho uplatnenie je možné iba v spomínanom rozsahu.44 

Pre nás, autorov tohto článku, je najviac relevantný prvý argument v prospech nutnosti bydliska žalovaného 

v členskom štáte EÚ, a teda argument článku 6 a jeho doslovná textácia. Rovnako nás môže v tomto názore utvrdiť 

aj znenie článku 25. Na základe uvedeného sa teda prikláňame k „úzkemu“ výkladu a zastávame názor, že použitie 

článku 26 nariadenia Brusel 1a je možné iba vo vzťahu k žalovaným s bydliskom na území členského štátu EÚ. 

Vychádzame z presvedčenia „bdelosti a správnosti zákonodarcu“, ktorý by si, podľa nášho názoru, takýto výrazný 

„prešľap“ v texte tak významného procesnoprávneho aktu sekundárneho práva EÚ nedovolil. 

 

3.5. Argumenty v neprospech nutnosti bydliska žalovaného v členskom štáte EÚ 

Okrem doteraz rozoberanej podmienky bydliska žalovaného je pre aplikáciu článku 26 nutné splniť aj 

ostatné podmienky.  

Prvou z nich je samotné zúčastnenie sa žalovaného na konaní. Táto podmienka je splnená pri každej 

účasti žalovaného na konaní s výnimkou situácie, kedy je účasť žalovaného na konaní daná iba zo samotnej 

podstaty toho, že žalovaný príde namietať právomoc tohto justičného orgánu.45 K danej problematike zaujal 

stanovisko aj SDEÚ, ktorý konštatoval v rozhodnutí vo veci Elefanten Schuh, že žalovaný môže doručiť súdu, na 

ktorý bola podaná žaloba, vyjadrenie, ktorým namieta neexistenciu právomoci a toto podanie sa nebude 

považovať za zúčastnenie sa na konaní, avšak iba za predpokladu, že po tomto podaní už nebude adresovať 

súdu žiadne ďalšie podanie.46 V tejto situácii je de facto vyjadrená aj druhá nutná podmienka aplikácie 

predmetného článku, a to už osvetlená problematika zúčastnenia sa konania výlučne z dôvodu namietania 

právomoci. 

Zaujímavá situácia nastáva pri posúdení zúčastnenia sa konania v prípade, ak vnútroštátny súd ustanovil 

žalovanému opatrovníka.47 Posúdeniu predmetnej situácie sa venoval aj SDEÚ v rámci svojej rozhodovacej 

činnosti. V rámci rozhodnutia vo veci A v B and Others v bode 61 SDEÚ povedal, že „...ak vnútroštátny súd 

ustanoví opatrovníka žalovanému, ktorému žaloba nebola doručená, pretože jeho pobyt nie je známy, v súlade s 

vnútroštátnou právnou úpravou, účasť na konaní tohto opatrovníka sa nerovná účasti na konaní tohto 

žalovaného...“48 Inak povedané, účasť opatrovníka na konaní sa nerovná účasti samotného žalovaného na 

konaní. 

Poslednou nutnou podmienkou, ktorej splnenie musí predchádzať aplikácii článku 26, je absencia výlučnej 

právomoci na základe článku 24 nariadenia Brusel 1a.  

Inými slovami, na aplikáciu článku 26 nariadenia Brusel 1a sa vyžaduje, aby nebola daná právomoc určená na 

základe kritérií článku 24 nariadenia, a to práve z dôvodu jeho vyššieho zaradenia v hierarchii právomocí a jeho 

                                                 

 

43 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M., a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 

2016, s. 227 
44 Tamtiež, s.227 
45 LACKO, P., Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom. 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 24 
46 Rozsudok z 24. júna 1981, Elefanten Schuh GmbH v Jacqmain, C-150/80, EU:C:1981:148 
47 LACKO, P. Nariadenie Brusel I (prepracované znenie). Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 151 
48 Rozsudok z 11.septembra 2014, A v B and Others, C-112/13, EU:C:2014:2195 
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absolútnej prednosti voči právomociam založených na základe nariadenia Brusel 1a.49 Na záver možno dodať, že 

ak by justičný orgán nedodržal výlučnú právomoc a vo veci by konal, toto rozhodnutie by nebolo vykonateľné 

a uznateľné.50  Uvedená skutočnosť je daná práve tým, že výlučná právomoc má „najvyššiu“ prioritu a pri jej 

uplatňovaní nemusíme brať ohľad na akúkoľvek inú právomoc v rámci nariadenia Brusel 1a.51 

 

4 ZÁVER 

V predkladanom odbornom článku bola naša pozornosť zameraná na podmienky aplikácie článku 26 

nariadenia Brusel 1a, pričom dôraz bol kladený práve na posúdenie nutnosti bydliska žalovaného na území 

členského štátu EÚ. 

Druhá kapitola bola venovaná teoretickým aspektom vymedzenia právomocí a pôsobnosti samotného 

nariadenia Brusel 1a. 

Tretia kapitola predstavovala jadro článku. V rámci nej sme najskôr v krátkosti vymedzili hierarchiu 

právomocí, pretože jej pochopenie je, podľa nášho názoru, kľúčové pre správne uchopenie problematiky 

podmienok aplikácie článku 26 nariadenia Brusel 1a. Neskôr bola pozornosť venovaná samotným podmienkam 

aplikácie. 

Myslíme si, že vzhľadom na uvedenú argumentáciu pri jednotlivých podmienkach, ktorá je doplnená 

rozhodovacou činnosťou SDEÚ, môžeme konštatovať úspešné naplnenie cieľa práce, ktorý spočíval práve vo 

vymedzení podmienok aplikácie článku 26 nariadenia Brusel 1a.  

Na úplný záver článku ešte možno doplniť, že problematika výkladu nariadenia Brusel 1a ako procesnoprávneho 

aktu sekundárneho práva EÚ52 je do značnej miery komplikovaná, pretože je ovplyvnená názormi akademikov, 

ktoré sa v rôznych aspektoch rozchádzajú, resp. nie sú jednotné. Aj vzhľadom na uvedené sme sa snažili 

čitateľovi tejto práce ponúknuť okrem spomínaných názorových prúdov aj krátke zhrnutie, v rámci ktorého bol 

vyjadrený aj náš názor na danú problematiku. 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti preto môžeme opätovne konštatovať, že cieľ práce bol podľa 

nášho názoru úspešne naplnený. 
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Abstract: This article on the topic of “Single European Sky“ consists of three chapters. The first chapter describes 

concepts such as airspace and air transport in the context of public international law, pointing out the historical 

context of its formation. The second and most extensive chapter focuses on the creation of the Single European 

Sky, its legal basis, objectives, achieved results and the latest legal developments. The third chapter briefly 

introduces the scope of activity of the European Aviation Safety Agency. 

 

Abstrakt: Článok na tému „Jednotné európske nebo“ pozostáva z troch kapitol. Prvá kapitola vo všeobecnosti 

charakterizuje pojmy vzdušný priestor a leteckú dopravu v kontexte medzinárodného práva verejného, pričom 

poukazuje na historický kontext ich formovania. Druhá a najrozsiahlejšia kapitola je zameraná na vznik SES, jeho 

právny základ, ciele, dosiahnuté výsledky a posledný aktuálny právny rámec. Tretia kapitola nám v skratke 

približuje pôsobnosť Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva.  

 

Key words: Single European Sky, airspace, European union 

 

Kľúčové slová: Jednotné európske nebo, vzdušný priestor, Európska únia 

 

 

1 ÚVOD 

Vývoj leteckej dopravy či už v Európe ale aj vo zvyšku sveta naznačil v posledných rokoch stúpajúci trend, 

pričom sa pravdepodobne tento trend bude z roka na rok zväčšovať. Preto sme sa rozhodli v tomto odbornom 

článku pozrieť bližšie na problematiku Jednotného európskeho neba, angl. Single European Sky (ďalej aj ako 

„SES“). Možno si to ani neuvedomujeme, no pravdou je, že pobytom na letisku strávime viac času ako samotným 

letom. Preto sa Európska únia (ďalej aj ako „EÚ“) snaží vytvárať systémy a mechanizmy za účelom unifikácie 

vzdušného priestoru a jeho pravidiel. Vďaka voľnému pohybu tovarov, osôb, eurozóne či aj vplyvom zvýšenej 

nezamestnanosti sú ľudia motivovaní cestovať. V dnešnej dobe nie je ekonomicky náročné využívať služby 

leteckých dopravcov. Tým sa značne zvyšuje hustota vzdušného priestoru nad Európou, ktorý začína byť 

prehustený. Určite bude zaujímavé s odstupom času sledovať vplyv pandémie aj na túto oblasť cestovania.  

V minulosti európske nebo neprechádzalo zásadnejšími zmenami, najmä čo sa týka riadenia leteckej 

dopravy, čo malo koniec - koncov vplyv na napĺňanie vzdušného priestoru. Táto skutočnosť zásadne obmedzila 

kapacitu európskeho vzdušného priestoru, čo spôsobilo vyčkávanie lietadiel vo vzduchu a následne meškanie 

letov. Okrem iného si obyvatelia európskeho kontinentu uvedomujú dopad leteckej dopravy na životné prostredie. 

EÚ v spolupráci s Eurocontrolom (angl. The European Organisation for the Safety of Air Navigation; ďalej aj ako 

„Eurocontrol“) začala tento problém riešiť a ako nástroj na vyriešenie tohto problému vytvorili SES. Je to akási 

reforma architektúry európskeho systému riadenia letovej prevádzky (ďalej aj ako „ATM“). Hlavným prvkom SES 

sa stala iniciatíva vytvoriť „funkčné bloky vzdušného priestoru“, pričom tieto majú byť riadené a organizované 

nadnárodne v súlade s potrebami v odvetví leteckej dopravy. Funkčné bloky vzdušného priestoru tak vytvárajú 

priestor pre zlepšenie usporiadania a dizajnu vzdušného priestoru.1  

 

2 VZDUŠNÝ PRIESTOR V MPV A LETECKÁ DOPRAVA EÚ 

Na úvod je viac než nutné charakterizovať pojem vzdušný priestor v kontexte medzinárodného práva 

verejného. Ide o „priestor nachádzajúci sa nad územím štátu, teda jeho suchozemským územím, vnútornými 

vodami a pobrežným morom, je súčasťou jeho územia a plne podlieha jeho suverenite.“2  

Štáty si dôležitosť tohto priestoru začali uvedomovať začiatkom 20. storočia, najmä po prvej svetovej vojne, 

kedy sa začali rozvíjať diskusie o medzinárodnoprávnej úprave vzdušného priestoru a leteckej dopravy. Prvou 

                                                 

 

1 ROOB, František: Jednotné európske nebo z pohľadu ECAC, Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta - 

Vedúci záverečnej práce: Ing. Ľubomír Fábry, PhD. Košice, 2012, str. 15  
2 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verené - Osobitná časť, Bratislava: Wolters Kluwer, 
2016, ISBN 978-80-8168-376-3, s. 129 
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medzinárodnou multilaterálnou zmluvou bol Parížsky dohovor3 o letectve z roku 1919, ktorý potvrdil plnú suverenitu 

štátu nad vzdušným priestorom a obmedzil ho len právom pokojného preletu v prospech zmluvných strán. 

Nasledoval Havanský dohovor 4  o civilnom letectve, ktorý v roku 1928 uzatvorilo jedenásť štátov amerického 

kontinentu. Parížsky aj Havanský dohovor boli len partikulárnym právom na regionálnej úrovni. Väčší posun 

a univerzálnejšiu internacionalizáciu pravidiel vzdušného priestoru priniesol až Chicagský dohovor 

o medzinárodnom civilnom letectve z roku 1944, ktorý prepracoval a zlúčil princípy z Parížskeho a Havanského 

dohovoru. K nemu bola prijatá Dohoda o medzinárodnej leteckej prepravnej službe. „Chicagský systém 

v súčasnosti predstavuje nástroj kodifikujúci právny režim platný pre vzdušný priestor a leteckú dopravu a je 

všeobecným rámcom pre uzatváranie bilaterálnych dohôd.“5    

Ako teda už bolo spomenuté, tento priestor spadá pod suverenitu štátu suveréna a lietadla iných štátov 

nesmú cez neho prelietať ani na ňom pristávať bez jeho súhlasu. „Pojem „lietadlo“ pritom definuje upravená Príloha 

VII k Dohovoru z roku 19676 ako „ každé zariadenie, ktoré sa udrží vo vzduchu vďaka odporu vzduchu, ktorý je 

väčší než odpor vzduchu na zemskom povrchu.“7 Toto zahŕňa plachtiace lietadlá a vrtuľníky. Tento Dohovor sa 

nevzťahuje na štátne lietadlá, pretože tieto musia mať na prelet či pristátie na území iného štátu osobitné povolenie. 

Štátnym lietadlom rozumieme lietadlo využívané na vojenské, policajné, colné a podobné účely.8  

Dohoda o medzinárodnej prepravnej leteckej službe zakotvila dve významné slobody vzdušného priestoru, 

a to slobodu preletu bez pristátia a slobodu pristátia z technických dôvodov. Prvá umožňuje voľný prelet nad 

územím zmluvných strán za podmienky dodržania predpísaných leteckých trás, zatiaľ čo druhá pojednáva o práve 

voľné pristáť na území cudzieho štátu z technických dôvodov, napr. za účelom doplnenia paliva. Čo sa týka 

právomoci územného suveréna, tak platí, že „lietadlá cudzích štátov, pokiaľ sa nachádzajú v jeho vzdušnom 

priestore, podliehajú jeho výlučnej jurisdikcii, a to bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.“9 

Historicky treba spomenúť skutočnosť, že zakladajúce štáty EÚ (v tej dobe Európske spoločenstvo) sa 

vzhľadom na rozdiely nedokázali dohodnúť na konkrétnom vecnom rámci spoločnej dopravnej politiky. Išlo najmä 

o rozdielne záujmy jednotlivých členských štátov, neochotu čiastočne postúpiť svoju suverenitu, a tým pádom aj 

o neúspešné hľadanie kompromisov.10  

Situácia sa zmenila v polovici 80. rokov, a to najmä vďaka dvom skutočnostiam. Prvou bola úspešná žaloba 

Európskeho parlamentu na nečinnosť Rady v oblasti dopravy a druhou bol Jednotný európsky akt11 podpísaný 17. 

februára 1986, ktorý umožnil Rade prijímať rad opatrení v oblasti dopravy väčšinou hlasov. V poslednej dobe je 

prioritou v rámci dopravnej politiky prijímanie opatrení, ktoré sa týkajú kvality a bezpečnosti dopravných služieb. Až 

v roku 1992 postupne dochádzalo k liberalizácii a otvoreniu trhu leteckej dopravy pre dopravcov z členských štátov. 

Došlo k tomu prostredníctvom tzv. 3. balíka liberalizačných opatrení, ktorého jadrom sú tri nariadenia121314, a to 

2407 - 2409 z roku 1992. Dá sa povedať, že ani v súčasnosti nie je proces otvorenia a prepojenia vzdušného 

priestoru ešte zavŕšený. Preto sa začiatkom 21. storočia začalo pripravovať nariadenie, ktoré by nás priblížilo 

k vytvoreniu Jednotného európskeho neba. Na základe tohto nariadenia by došlo k spoločnej kontrole a riadeniu 

letovej prevádzky a priestorov EÚ. V oblasti zvýšenia bezpečnosti leteckej dopravy bolo prijatých viacero opatrení. 

                                                 

 

3 Zmluva o úprave letectva, Parížsky dohovor 
4 Panamerický dohovor o obchodnom letectve, Havanský dohovor 
5 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verené - Osobitná časť, Bratislava: Wolters Kluwer, 
2016, ISBN 978-80-8168-376-3, s. 129 
6 Chicagský dohovor, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve 
7 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verené - Osobitná časť, Bratislava: Wolters Kluwer, 

2016, ISBN 978-80-8168-376-3, s. 129 
8 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verené - Osobitná časť, Bratislava: Wolters Kluwer, 
2016, ISBN 978-80-8168-376-3, s. 130 
9 Tamže 
10  GREJTÁKOVÁ, Martina. Jednotné nebo podľa únijného práva. In: Zborník príspevkov zo VII. Ročníka 
študentského sympózia z medzinárodného práva - Aktuálne problémy medzinárodného leteckého a kozmického 
práva [online]. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2014, s. 37 [cit. 2021-03-21]. ISBN 978-80-8152-182-2. Dostupné 
na: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2014/pravf/letecke-kozmicke-pravo-final.pdf. 
11 Jednotný európsky akt [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11986U/TXT&from=SK. 
12 Nariadenie Rady (EHS) č. 2407/1992. [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31992R2407. 
13 Nariadenie Rady (EHS) č. 2408/1992. [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX:31992R2408. 
14 Nariadenie Rady (EHS) č. 2409/1992. [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31992R2409. 
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Predovšetkým ide o nariadenie 1592/2002 15  o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení 

Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. Určite netreba zabudnúť na nariadenie 2320/200216, ktoré priamo 

nadväzovalo na teroristický útok z 11. septembra 2001, pričom zaviedlo kontrolné mechanizmy k zvýšeniu 

bezpečnosti leteckej prepravy. 17 

 

3 SINGLE EUROPEAN SKY 

3.1.  Pozadie vytvorenia  

Pre pochopenie problematiky sa musíme vrátiť v čase, a to na koniec 20. storočia. Z dôvodu zvyšujúceho 

sa preťaženia letovej prevádzky v Európe Rada ministrov EÚ poverila Európsku komisiu (ďalej aj ako „Komisia“), 

aby pripravila oznámenie o možných protiopatreniach. Už v začiatkoch si Komisia uvedomovala, že úspech 

a kredibilita tak komplexnej iniciatívy závisí od zapojenia čo najväčšieho počtu zainteresovaných strán v rámci celej 

Európy. Komisia sa však neuspokojila len s identifikáciou technických opatrení, a tak v roku 1999 predostrela 

ambiciózny projekt reformy európskeho vzdušného priestoru, a to prostredníctvom vytvorenia Jednotného 

európskeho neba (SES)18. Okrem toho odporučila štrukturálne reformy, ktoré zosúladia manažment európskeho 

vzdušného priestoru so všeobecnou hospodárskou a politickou integráciou EÚ. Komisia sa v zásade vyjadrila, že 

EÚ nedokáže „udržať“ hranice štátov na oblohe, ktoré sa jej na povrchu podarilo „odstrániť“ a bral to ako značnú 

výzvu. 19 

Keďže Chicagský dohovor spája kontrolu vzdušného priestoru so zvrchovanosťou a národnou 

bezpečnosťou každého príslušného štátu, je dizajn vzdušného priestoru akousi zmesou vnútroštátnych systémov. 

V tejto súvislosti priniesli iniciatívy Eurocontrolu niekoľko výsledkov pri riešení fragmentácie európskeho vzdušného 

priestoru, najmä v dôsledku jeho pomalého rozhodovacieho procesu založeného na konsenzuálnom princípe 

a nedostatku právomoci potrebnej pre realizovanie úloh vyplývajúcich z dohôd. Komisia vo svojej „Bielej knihe 

o manažmente letovej prevádzky“ (angl. White paper on Air Traffic Management) tvrdila, že problém fragmentácie 

je spôsobený existenciou rôznych orgánov s rôznymi funkciami, ktoré presadzujú rôzne štandardy, podporujú 

samostatné výskumné a vývojové projekty, pričom ešte existujú rôzne záväzky členských štátov voči týmto 

orgánom bez akejkoľvek koordinácie. Komisia preto trvala na globálnom prístupe a navrhla transformáciu 

národných konfigurácií vzdušného priestoru na „jednotný systém ATM pre Európu“. Barossova komisia I (1999-

2004) urobila z meškajúcej leteckej dopravy jednu zo svojich prioritných tém. Komisárka zodpovedná za dopravnú 

politiku, Loyola de Palacio hrala vedúcu úlohu využívajúc svoj politický kapitál ako jedna z podpredsedov komisie 

pri reforme ATM v Európe. Okrem toho bola v roku 2002 založená Európska agentúra pre bezpečnosť letectva 

(ďalej aj ako „EASA“) s cieľom pomáhať Komisii uskutočňovať relevantné expertízy a presadzovaním noriem 

v oblasti bezpečnosti civilného letectva a ochrany životného prostredia.20  

 

3.2.  Právny akt SES 

Právnym základom SES je Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 549/2004 zo dňa 10. marca 

2004. Ide o rámcové nariadenie alebo tiež prehlásenie členských štátov k vojenským otázkam vzťahujúcim sa ku 

SES. Nariadenie obsahuje 14 článkov, a to konkrétne: 

Článok 1 - Cieľ a pôsobnosť 

Článok 2 - Definície 

Článok 3 - Oblasti činnosti spoločenstva 

Článok 4 - Národné dozorné orgány 

Článok 5 - Postup výboru 

                                                 

 

15 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002. [online]. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R1592:20031001:SK:PDF. 
16 Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Európskej Rady č. 2320/2002. [online]. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R2320&from=EN. 
17  GREJTÁKOVÁ, Martina. Jednotné nebo podľa únijného práva. In: Zborník príspevkov zo VII. Ročníka 
študentského sympózia z medzinárodného práva - Aktuálne problémy medzinárodného leteckého a kozmického 
práva [online]. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2014, s. 37 [cit. 2021-03-21]. ISBN 978-80-8152-182-2. Dostupné 
na: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2014/pravf/letecke-kozmicke-pravo-final.pdf. 
18 Communication from the Commission to the council and the european parliament - The creation of the single 
European sky. [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A51999DC0614. 
19 LAVALLÉE, Chantal. The Single European Sky: a window of opportunity for EU-NATO relations. 2017 [cit. 2021-

03-21]. Dostupné na: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09662839.2017.1352580 . 
20 LAVALLÉE, Chantal. The Single European Sky: a window of opportunity for EU-NATO relations. 2017 [cit. 2021-
03-21]. Dostupné na: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09662839.2017.1352580 . 
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Článok 6 - Poradný orgán odvetvia 

Článok 7 - Vzťahy s európskymi tretími krajinami 

Článok 8 - Vykonávacie pravidlá 

Článok 9 - Sankcie 

Článok 10 - Konzultácie s účastníkmi 

Článok 11 - Preskúmanie výkonu 

Článok 12 - Dozor, sledovanie a metódy posudzovania účinkov 

Článok 13 - Ochranné opatrenia 

Článok 14 - Nadobudnutie účinnosti21  

  

Nariadenie tvorí súčasť právnych predpisov týkajúcich sa usporiadania letovej prevádzky za účelom 

vytvorenia SES do 31. decembra 2004. Účelom SES je zaistiť optimálne využívanie európskeho vzdušného 

priestoru tak, aby boli uspokojené požiadavky všetkých užívateľov vzdušného priestoru. Treba však podotknúť, že 

súbor SES netvorí len vyššie spomínané nariadenie, ale aj ďalšie, najmä Technické nariadenie o poskytovaní 

letových navigačných službách, 22  Nariadenie o organizácii a využívaní vzdušného priestoru 23  a Nariadenie 

o interoperabilite európskej siete riadenia letovej prevádzky 24. Tieto nariadenia majú hlavne posilniť a zlepšiť 

bezpečnosť a reštrukturalizovať vzdušný priestor na základe letovej prevádzky namiesto vnútroštátnych hraníc. 

„Cieľom nariadení je zdokonalenie a vylepšenie súčasných noriem bezpečnosti a zvýšení celkovej efektívnosti 

všeobecnej letovej prevádzky v Európe a optimalizáciu kapacity tak, aby spĺňala požiadavky všetkých užívateľov 

vzdušného priestoru a minimalizovala meškania.“25 

 

3.3.  Vyhliadky pri vytváraní SES 

Európska komisia zastávala názor, že boli potrebné opatrenia na zosúladenie riadenia letovej prevádzky 

v spojení s plynulým fungovaním vnútorného trhu. Vytvorenie SES vyžaduje nielen spoločné technické 

a prevádzkové opatrenia, ale aj kolektívnu správu vzdušného priestoru, ktorá by umožnila reorganizáciu jeho 

štruktúry. Táto reorganizácia mala byť založená najmä na dvoch krokoch. Sektory sa mali ešte viacej rozčleniť 

a trasy mali byť zavedené bez ohľadu na štátne hranice. To by umožnilo efektívnejšie využitie vzdušného priestoru. 

Druhým krokom bolo rozdelenie vzdušného priestoru medzi civilných a vojenských používateľov s prihliadnutím na 

nové geopolitické skutočnosti, tvoriac súčasť konzistentnej a efektívnej štruktúry. Podstatná je však spolupráca 

s organizáciami. Najmä Eurocontrol mal mať naďalej silnú rolu v realizácii opatrení, a to z dôvodu svojich 

skúseností. Nemožno však vylúčiť, že krajiny, ktoré sú členmi Eurocontrolu, ale nie sú členskými štátmi Európskej 

únie, si nebudú želať byť účastníkmi reorganizácie.26 

Jednou zo zodpovedností EÚ v oblasti dopravy je odstránenie bariér a zabezpečenie slobody dodávania 

nákladných a prepravných služieb naskrz členskými štátmi. Cieľom bolo „zreorganizovať“ národné monopoly 

riadenia letovej prevádzky (ďalej aj ako „ATC“) tak, že vznikne cenová konkurencia medzi dodávateľmi služieb ATC. 

Primárnou snahou bolo a stále je podporiť bezpečné, efektívne a dynamické využívanie európskeho priestoru, 

reflektujúc jednotný trh leteckých služieb.  

 

„Hlavnými bodmi sú:  

- skĺbiť riadenie vzdušného priestoru jednotlivých štátov 

- ustanoviť silného komunitárneho regulátora 

- postupná integrácia civilného a vojenského riadenia 

- medzinárodné prepojenie medzi EÚ a Eurcontrolom 

- zavedenie adekvátnej modernej technológie 

                                                 

 

21 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 549/2004. [online]. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32004R0549. 
22  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004. [online]. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02004R0550-20091204. 
23  Nariadenie (ES) č. 551/2004 Európskeho parlamentu a Rady. [online]. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0551&csrt=14581639666688413691. 
24  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004. [online]. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32004R0552. 
25 ORBANOVÁ, Barbora: Jednotné európske nebo, Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta – Vedúci 

záverečnej práce: Ing. Róbert Rozenberg, Košice, 2012, str. 26 
26  Traffic management: the creation of the single European sky. [cit. 2021-03-22]. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l24219. 
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- lepšia koordinácia politiky ľudských zdrojov.“27 

  

SES má dopad na obranu, bezpečnosť a zahraničné záležitosti, ktoré patria do kompetencií štátov. Komisia 

považuje vzdušný priestor za obrovskú výhodu, ktorá by mala byť riadená kolektívne, nepretržite a nebrať pritom 

ohľad na jednotlivé hranice, s cieľom uspokojiť civilných i vojenských užívateľov a optimalizovať ATC. „Vzhľadom 

na vyššie uvedené body Komisie, centrálna organizácia by mala mať zodpovednosť za riadenie európskeho 

vzdušného priestoru na oboch strategických a taktických úrovniach, to znamená: 

- zlučovanie národných oblastí na vytvorenie jednotného európskeho vyššieho vzdušného priestoru 

- budovanie organizácie vyššieho vzdušného priestoru na princípoch flexibility a efektivity  

- definovanie vyššieho vzdušného priestoru zónami ATC založenými viac na operatívnej efektivite ako na 

národných hraniciach.“28 

 

Záležitosti obrany, suverenity a obchodných vzťahov sú posudzované ako najlepšie ciele SES, hlavne tým, 

že je daná rozhodovacia právomoc EÚ, pričom rozhodovaciu právomoc týkajúcu sa ustanovenia ATC si ponechali 

štáty. V júni 2002 ešte ani nebolo jasné, ako budú pravidlá SES zavedené do praxe, no vzhľadom na uvedené 

môžeme konštatovať, že bolo potrebné nejaké pravidlá uviesť. Dôležitým medzníkom bol 8. október 2002 v Bruseli, 

kedy EÚ a Eurocontrol podpísali prístupový protokol. Následne 5. decembra 2002 boli návrhy SES prijaté Radou 

dopravy EÚ. 29  

Eurocontrol, ktorého členská základňa bola a stále je širšia ako členská základňa EÚ, ostane partnerom 

komisie, ktorá predstavuje výkonnú moc. Legislatívny návrh sa musel vrátiť do druhého čítania, keďže Schôdza EÚ 

odobrila plán SES ale s pripomienkami. Ako sme už spomínali, vytvorenie funkčných blokov malo mať vplyv najmä 

na zníženie meškania letov, keď až v priemere 17% európskych letov malo meškanie. „Olaf Dlugi, predseda 

výkonného výboru iniciatívy SESAR (Single European Sky ATM Reasearch), potvrdzuje, že zlepšovacie návrhy v 

európskom ATM môžu byť okamžite zavádzané. „Je veľa vecí, ktoré môže SESAR urobiť, ale bez politickej vôle 

jednotlivých štátov, to bude nemožné.“30 

 

3.4.  Dosiahnuté výsledky 

Môžeme povedať, že nariadenia prijaté medzi rokmi 2004 a 2009 sa týkali Jednotného európskeho neba I. 

Tento rámec bol v roku 2009 zmenený, a tak hovoríme o Jednotnom európskom nebi II. Konkrétne ide o Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1070/200931 z 21. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia 

(ES) č. 549/200432, (ES) č. 550/200433, (ES) č. 551/200434 a (ES) č. 552/200435 s cieľom zlepšiť výkonnosť a 

udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy. Bol doplnený o pravidlá EÚ pre bezpečnosť letectva, ktorých 

pôsobnosť bola rozšírená na ATM, ANS (skrat. Letecké navigačné služby - všetky služby poskytované pre leteckú 

navigáciu vrátane letových prevádzkových služieb, komunikačných, navigačných alebo sledovacích služieb, 

meteorologických služieb a leteckých informačných služieb) a prevádzky letísk. Okrem iného boli prijaté technické 

normy a vykonávacie predpisy, či už zo strany Komisie alebo zo strany tvorcov právnych predpisov. Tento rámec 

vo veľkej miere podporil reštrukturalizáciu európskeho vzdušného priestoru a poskytovanie ANS. To viedlo aj 

k väčšej flexibilite v civilnom aj vojenskom využívaní vzdušného priestoru; oddeleniu regulačných funkcií od 

                                                 

 

27  GREJTÁKOVÁ, Martina. Jednotné nebo podľa únijného práva. In: Zborník príspevkov zo VII. Ročníka 
študentského sympózia z medzinárodného práva - Aktuálne problémy medzinárodného leteckého a kozmického 
práva [online]. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2014, s. 40-41 [cit. 2021-03-22]. ISBN 978-80-8152-182-2. 
Dostupné na: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2014/pravf/letecke-kozmicke-pravo-final.pdf. 
28 Tamže. 
29 Tamže.  
30  GREJTÁKOVÁ, Martina. Jednotné nebo podľa únijného práva. In: Zborník príspevkov zo VII. Ročníka 
študentského sympózia z medzinárodného práva - Aktuálne problémy medzinárodného leteckého a kozmického 
práva [online]. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2014, s. 43 [cit. 2021-03-22]. ISBN 978-80-8152-182-2. Dostupné 
na: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2014/pravf/letecke-kozmicke-pravo-final.pdf. 
31  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1070/2009. [online]. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R1070. 
32  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004. [online]. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32004R0549. 
33  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004. [online]. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02004R0550-20091204. 
34  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004. [online]. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0551&from=EN. 
35  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004. [online]. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0552&from=EN. 

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2014/pravf/letecke-kozmicke-pravo-final.pdf
https://unibook.upjs.sk/img/cms/2014/pravf/letecke-kozmicke-pravo-final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R1070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R1070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32004R0549
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32004R0549
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poskytovania služieb; interoperabilite zariadení; harmonizovanej klasifikácii vzdušného priestoru36; spoločnému 

systému spoplatňovania ANS a v neposlednom rade k spoločným požiadavkám na riadiacich letovej prevádzky. 

Týmto regulačným rámcom boli určené kľúčové zložky, ktoré tvoria štruktúru SES: 

 V systéme výkonnosti boli stanovené záväzné ciele výkonnosti v kľúčových oblastiach, ako je bezpečnosť, 

životné prostredie, kapacita a nákladová efektívnosť a stimuly, na zvýšenie celkovej účinnosti ATM a ANS. 

Ciele výkonnosti prijíma Komisia komitologickým postupom. Pri stanovovaní týchto cieľov a monitorovaní 

implementácie systému výkonnosti pomáha orgán zodpovedný za preskúmanie výkonnosti vymenovaný 

Komisiou. 

 Úlohou manažéra siete (v súčasnosti je ním organizácia Eurocontrol) je zlepšiť výkonnosť siete leteckej 

dopravy v EÚ. Manažér siete kontroluje sieťové funkcie, k čomu treba pristupovať centralizovaným 

spôsobom, ako napr. v prípade koncepcie európskej siete tratí, manažmentu toku letovej prevádzky (ATFM) 

a koordinácie rádiových frekvencií využívaných všeobecnou letovou prevádzkou. 

 Funkčné bloky vzdušného priestoru (FAB) sú určené na nápravu fragmentácie európskeho vzdušného 

priestoru tým, že ho reštrukturalizujú na základe tokov letovej prevádzky, nie podľa štátnych hraníc. Umožní 

sa tým užšia spolupráca (t. j. lepšie riadenie vzdušného priestoru, optimalizácia siete letových trás a úspory 

z rozsahu vďaka integrácii služieb) alebo dokonca zlúčenie poskytovateľov služieb cez hranice jednotlivých 

štátov, čím by došlo k zníženiu nákladov na ANS. V každom FAB dotknuté členské štáty spoločne určia 

jedného alebo niekoľkých poskytovateľov ATS. Doteraz bolo schválených deväť FAB zahŕňajúcich 31 krajín. 

 Spoločný podnik SESAR (Single European Sky ATM Research) bol zriadený v roku 2007 a spravuje 

technologický a priemyselný rozmer Jednotného európskeho neba, t. j. vývoj a zavádzanie nového 

európskeho systému ATM. Celkové odhadované náklady na vývojovú fázu programu SESAR (na obdobie 

2008 - 2024) predstavujú 3,7 miliardy EUR, na ktorých sa budú rovnakým dielom podieľať EÚ, Eurocontrol 

a priemysel. Na fázu zavádzania (t. j. fázu inštalácie nových systémov v širokom meradle v rokoch 2015 - 

2035) môže byť nutné vynaložiť viac ako 30 miliárd EUR, ktoré bude financovať odvetvie letectva (90 %) 

a EÚ (10 %).37 

 

Na overenie účinnosti prijatých opatrení je potrebné uviesť konkrétne čísla, aby sme vedeli porovnať situáciu 

v priebehu rokov. Podľa dostupných štatistík sa teda zdá, aj napriek menším výkyvom, že účinnosť ATM v Európe 

sa zlepšuje. Priemerné meškanie na trase a na letisku spôsobené AFTM kleslo z 1,43 minúty na let v roku 2008 na 

0,86 minúty v roku 2016, pričom súčasný cieľ je 0,5 minúty meškania na let. Priemerné letiskové meškania taktiež 

klesli, z približne 1 minúty na let v roku 2008 na 0,75 minúty v roku 2016. Podobne kleslo priemerné horizontálne 

predĺženie priamej trasy, konkrétne z 5,03% v roku 2009 na 4,82% v roku 2016. Taktiež klesli skutočné náklady na 

traťovú jednotku služieb o 16,7% v oblasti SES medzi rokmi 2009 až 2014. Je nutné uviesť, že k zlepšeniam 

v posledných rokoch dosť prispela nízka prevádzka z dôvodu ekonomického poklesu. Tým, že trend v objeme 

dopravy mal stúpajúcu tendenciu, ambiciózne ciele SES sa nepodarilo a stále nedarí úplne naplniť. V skutočnosti 

ešte nie je plná integrácia európskeho vzdušného priestoru ukončená. Iniciatíva, ktorej dokončenie sa čakalo 

niekedy medzi rokmi 2030 až 2035 čelí rôznym ťažkostiam a aj odporu. Komisia navrhla 22. septembra 2020 

aktualizáciu regulačného rámca SES. Cieľom je zabezpečiť udržateľnejšie a odolnejšie riadenie letovej prevádzky 

v súlade s Európskou zelenou dohodou. Táto aktualizácia pozostáva zo zmeneného návrhu nariadenia 

o implementácii SES (2013/0186(COD)) a z návrhu na zmenu nariadenia (EÚ) 2018/113938, pokiaľ ide o schopnosť 

Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva pôsobiť ako orgán na preskúmanie výkonnosti SES 

(2020/0264(COD)).39 O tom si povieme v nasledujúcej podkapitole.  

 

3.5. Aktualizácia právneho rámca SES v súlade s európskou zelenou dohodou 

Komisia 22. septembra 2020 navrhla doplnenie regulačného rámca SES v nadväznosti na európsku zelenú 

dohodu. Cieľom je vytvoriť udržateľnejšie a efektívnejšie letové trasy pričom treba modernizovať manažment 

európskeho vzdušného priestoru. To by mohlo znížiť emisie z leteckej dopravy až o 10%. Návrh prišiel v dobe, keď 

je potrebné v dôsledku poklesu leteckej dopravy spôsobeného pandémiou koronavírusu zvýšiť odolnosť 

                                                 

 

36 Vzdušný priestor je klasifikovaný na triedy, ktoré sa označujú ako vzdušné priestory triedy A až G.  
37 DEBYSER,A., PERNICE, D. Letecká doprava: Jednotné európske nebo, 2020 [cit. 2021-03-23]. Dostupné na: 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/133/letecka-doprava-jednotne-europske-nebo.  
38  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139. [online]. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1139. 
39 DEBYSER,A., PERNICE, D. Letecká doprava: Jednotné európske nebo, 2020 [cit. 2021-03-23]. Dostupné na: 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/133/letecka-doprava-jednotne-europske-nebo.  
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manažmentu letovej prevádzky. Tým by sa uľahčilo prispôsobenie dopravných kapacít dopytu. Komisárka pre 

dopravu Adena Vălean sa vyjadrila takto: „Lietadlá niekedy kľučkujú medzi jednotlivými blokmi vzdušného priestoru, 

čo zvyšuje meškania a spotrebu paliva. Účinný systém manažmentu letovej prevádzky znamená priamejšie trasy 

a menšiu spotrebu energie, čo vedie k nižším emisiám a nižším nákladom pre naše letecké spoločnosti. Dnešný 

návrh na revíziu jednotného európskeho neba pomôže nielen znížiť emisie z leteckej dopravy až o 10 % vďaka 

lepšiemu manažmentu letových trás, ale zároveň stimulovať digitálne inovácie otvorením trhu pre dátové služby v 

tomto odvetví. Vďaka novým navrhovaným pravidlám pomáhame nášmu leteckému sektoru napredovať v dvojitej 

ekologickej a digitálnej transformácii.“40 

Keby sa neprispôsobili kapacity riadenia letovej prevádzky, došlo by k dodatočným nákladom, meškaniam 

a emisiám CO2. Podľa dát v roku 2019 samotné meškania stáli Európsku úniu 6 miliárd EUR v dôsledku čoho bolo 

11,6 milióna (Mt) nadmerných emisií CO2.41 Veľký vplyv na zbytočné emisie CO2 má povinnosť pilotov lietať 

v preťaženom vzdušnom priestore namiesto toho, aby si vybrali priamu dráhu letu. Taktiež k tomu „prispieva“ 

skutočnosť, že letecké spoločnosti si vyberajú dlhšie trasy z dôvodu vyhnutia sa spoplatneným zónam s vyššími 

sadzbami. Európska zelená dohoda stavia do centra politiky EÚ v oblasti letectva nielen dekarbonizáciu dopravy 

a digitalizáciu, ale aj nový technologický vývoj napríklad vo forme využívania bezpilotných lietadiel. Ako sme však 

spomenuli vyššie, prioritou ostáva znižovanie emisií CO2. SES chystá pôdu pre optimálne využívanie európskeho 

vzdušného priestoru s použitím moderných technológii. Potrebné je umožniť užívateľom vzdušného priestoru lietať 

na trasách, ktoré budú optimálne z hľadiska ochrany životného prostredia. Komisia preto navrhla napríklad tieto 

opatrenia: 

 posilnenie európskej siete a jej manažmentu s cieľom zabrániť preťaženiu a suboptimálnym letovým trasám, 

 podpora európskeho trhu s dátovými službami potrebnými na lepší manažment letovej prevádzky, 

 zefektívnenie hospodárskej regulácie služieb letovej prevádzky poskytovaných v mene členských štátov s 

cieľom stimulovať väčšiu udržateľnosť a odolnosť, 

 posilnenie lepšej koordinácie pri definovaní, vývoji a zavádzaní inovačných riešení.42 

 

4 EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA 

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej aj ako „EASA“) bola založená v roku 2002 s cieľom 

ochrany vzdušného priestoru nad Európou po teroristickom útoku v USA 11. septembra 2001. Sídlo EASA je 

v Kolíne nad Rýnom. Má stále zastúpenia po celom svete, napríklad v Kanade, Spojených štátoch amerických 

a Číne. Je zodpovedná za bezpečnosť a ochranu prostredia v leteckej doprave v Európe.  

Ako hlavné ciele boli naformulované tieto opatrenia: 

 zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň zabezpečenia pre občanov EÚ 

 zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň zabezpečenia životného prostredia 

 regulačné a certifikačné procesy členských štátov 

 uľahčiť vnútorný letecky trh a zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých 

 spolupracovať s ostatnými medzinárodnými organizáciami a regulačnými úradmi. 

 

 Medzi úlohy EASA patrí najmä: 

 navrhovanie predpisov vo všetkých oblastiach letectva 

 certifikácia a odsúhlasenie produktov a organizácií, v ktorých EASA zastupuje vysoké postavenie 

 zabezpečenie nadhľadu a podpory členským štátom v oblastiach, na ktorých sa EASA podieľa 

 podpora používania európskych a celosvetových štandardov 

 spolupráca s medzinárodnými aktérmi za účelom zabezpečiť najvyššiu úroveň zabezpečenia pre obyvateľov 

EÚ.43 

 

Členskú základňu tvorí po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ 31 krajín, pričom 4 z nich nie sú v EÚ. EASA 

má systém viacerých organizačných štruktúr, kam patria napríklad: celková organizačná štruktúra agentúry; 

organizačná štruktúra Výkonného riaditeľstva; organizačná štruktúra pre Letové štandardy,...  

                                                 

 

40 Jednotné európske nebo: udržateľnejší a odolnejší manažment letovej prevádzky, 2020, Brusel [cit. 2021-03-23]. 
Dostupné na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1708. 
41 Tamže. 
42 Jednotné európske nebo: udržateľnejší a odolnejší manažment letovej prevádzky, 2020, Brusel [cit. 2021-03-23]. 
Dostupné na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1708 
43  GELETOVÁ, Daniela. Medzinárodné legislatívne normy vydané organizáciou Joint Aviation Authorities / 
Eurpoean Aviation Safety Agency. Technická univerzita v Košiciach, Školiteľ: Robert Klír, Košice, 2020, str. 31 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1708
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4.1.  Tvorba noriem 

Rozhodnutie správnej rady EASA z roku 2015 upravuje štandardný postup tvorenia legislatívnych noriem. 

Aktivity spojené s tvorbou nových predpisov boli zasadené v Európskom pláne pre bezpečnosť letectva (ďalej aj 

ako „EPAS“). Procedúry pre monitorovanie a bezpečné plánovanie definujú vytváranie nových programov, ako sú 

napríklad Bezpečnostné programy či Programy na tvorbu predpisov. Návrh predpisu je spísaný v dokumente 

Preliminary Impact Assessment a je spolu s EPAS konzultovaný s predstaviteľmi Správnej rady agentúry. Aktuálny 

publikovaný plán sa orientuje napríklad na vyššiu podporu bezpečnosti, zvýšenie efektivity procesu tvorby 

predpisov či navyšovanie dôkazového základu. Postup tvorby začína návrhom. K nemu majú byť pripojené 

relevantné dôkazy a odporúčania. Predkladá sa výkonnému riaditeľovi, ktorý ho posúdi. Následne sa publikuje 

Správa o požadovanej zmene a pridelí sa jej referenčné číslo a neskôr sa pripomienkuje. Proces trvá približne 3 

mesiace. Spomenuté pripomienky sa predložia výkonnému riaditeľovi. Riaditeľ pritom spolupracuje s Komisiou 

(SSCC). Taktiež s ním spolupracujú skupiny Rulemaking Advisory Group (RAG) a Thematic Advisory Group 

(TAGs).  

 

5 ZÁVER 

V našom odbornom článku sme sa venovali problematike vzdušného priestoru, a to konkrétne 

v podmienkach EÚ. Snažili sme sa čitateľom priblížiť koncept Jednotného európskeho neba. Preto bolo v úvode 

potrebné vymedziť pojmy ako vzdušný priestor či letecká doprava, no zároveň priblížiť ich formovanie 

v podmienkach medzinárodného práva verejného. Môžeme skonštatovať, že iniciatíva SES mala a stále má dobrý 

úmysel a môže byť len na prospech všetkých krajín v Európe, no zároveň čas ukázal, že cesta za spoločným cieľom 

bude ešte ťažká a dlhá. V meniacom sa svete v dôsledku pandémie bude určite zaujímavé sledovať progres aj 

v tejto oblasti medzinárodného práva verejného. Oblasť letectva je len jednou z mnohých, ktorá má negatívny 

dopad na životné prostredie a vo výsledku aj na nás – ľudí. Pre zefektívnenie života spoločnosti bude nutné hľadať 

kompromisy a riešenia, ktoré budú dlhodobo udržateľné s čo najmenším dopadom na našu planétu.  

 

Použitá literatúra: 

ROOB, František: Jednotné európske nebo z pohľadu ECAC, Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta – 

Vedúci záverečnej práce: Ing. Ľubomír Fábry, PhD. Košice, 2012  

VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verené – Osobitná časť, Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 

ISBN 978-80-8168-376-3 

GREJTÁKOVÁ, Martina. Jednotné nebo podľa únijného práva. In: Zborník príspevkov zo VII. Ročníka študentského 

sympózia z medzinárodného práva - Aktuálne problémy medzinárodného leteckého a kozmického práva [online]. 

Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2014, s. 37 [cit. 2021-03-21]. ISBN 978-80-8152-182-2. Dostupné na: 

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2014/pravf/letecke-kozmicke-pravo-final.pdf. 

LAVALLÉE, Chantal. The Single European Sky: a window of opportunity for EU-NATO relations. 2017 [cit. 2021-

03-21]. Dostupné na: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09662839.2017.1352580  

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje 

rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba [cit. 2021-03-22]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=celex%3A32004R0549. 

ORBANOVÁ, Barbora: Jednotné európske nebo, Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta – Vedúci 

záverečnej práce: Ing. Róbert Rozenberg, Košice, 2012, str. 26 

Traffic management: the creation of the single European sky. [cit. 2021-03-22]. Dostupné na: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l24219. 

DEBYSER,A., PERNICE, D. Letecká doprava: Jednotné európske nebo, 2020 [cit. 2021-03-23]. Dostupné na: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/133/letecka-doprava-jednotne-europske-nebo.  

Jednotné európske nebo: udržateľnejší a odolnejší manažment letovej prevádzky, 2020, Brusel [cit. 2021-03-23]. 

Dostupné na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1708. 

GELETOVÁ, Daniela. Medzinárodné legislatívne normy vydané organizáciou Joint Aviation Authorities / Eurpoean 

Aviation Safety Agency. Technická univerzita v Košiciach, Školiteľ: Robert Klír, Košice, 2020, str. 31 

Chicagský dohovor, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve 

Zmluva o úprave letectva, Parížsky dohovor 

Panamerický dohovor o obchodnom letectve, Havanský dohovor 

Jednotný európsky akt [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11986U/TXT&from=SK. 

Nariadenie Rady (EHS) č. 2407/1992. [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31992R2407. 

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2014/pravf/letecke-kozmicke-pravo-final.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09662839.2017.1352580
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32004R0549
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32004R0549
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l24219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l24219
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/133/letecka-doprava-jednotne-europske-nebo
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1708
%22
%22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31992R2407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31992R2407


 

83 

 

Nariadenie Rady (EHS) č. 2408/1992. [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/ALL/?uri=CELEX:31992R2408. 

 Nariadenie Rady (EHS) č. 2409/1992. [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31992R2409. 

Communication from the Commission to the council and the european parliament - The creation of the single 

European sky. [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A51999DC0614. 

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004. [online]. Dostupné na: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02004R0550-20091204. 

Nariadenie (ES) č. 551/2004 Európskeho parlamentu a Rady. [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0551&csrt=14581639666688413691. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004. [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/ALL/?uri=CELEX:32004R0552. 
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Abstract: These specialist article seeks to approximate conditions for the creat and performance of an diplomatic 

mission, basic attributes and tasks. In the specialist article you will also find a critical analysis of the diplomatic 

privileges and immunities of the head of the diplomatic mission and members of the diplomatic mission. The 

specialist article also deals with the scope and activity representation of the Slovak Rebuplic in Russia. 

 

Abstrakt: Tento odborný článok sa snaží priblížiť podmienky zriadenia a výkonu diplomatickej misie, jej základné 

atribúty a úlohy. V odbornom článku nájdete aj kritickú analýzu diplomatických výsad a imunít  šéfa diplomatickej 

misie a aj členov diplomatickej misie. Odborný článok sa  taktiež zaoberá aj pôsobnosťou a aktivitami zastúpenia 

Slovenskej republiky v Rusku.   
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1 ÚVOD 

Diplomatická misia, ako orgán štátu pre zahraničný styk, je veľmi lákavá predstava ľudí o práci, ktorú by 

veľa ľudí chcelo vykonávať. Avšak, nemusí byť všetko tak jednoduché ako sa zdá. Diplomatické misie sú hlavnou 

kategóriou veľkej skupiny diplomacie. Od minulosti sa dostatočná pozornosť venovala tvorbe zastupiteľských 

úradov s ohľadom na medzinárodné vzťahy, zahranično-politické záujmy, ale aj finančné a personálne možnosti 

danej krajiny. Zaujímavosťou je, že štáty si zvykli zriaďovať diplomatické misie vo významných alebo geograficky 

dobre situovaných hlavných mestách. Napríklad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bulharsku sídli v hlavnom 

meste Sofia, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku má sídlo v hlavnom meste Záhreb, Veľvyslanectvo 

Slovenskej republiky v Rusku so sídlom v Moskve. Máme ale aj prípady, kedy sídlom nie je hlavné mesto. Napríklad 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Holandsku má sídlo v Haagu a nie v hlavnom meste Holandska 

Amsterdame.1 Vo všeobecnosti úlohou diplomatických misií, ako štátneho orgánu pre zahraničné styky je podpora 

realizácie zahraničnopolitických záujmov vysielajúceho štátu v hosťujúcom štáte. 2   Suverenita štátu ponúka 

možnosť štátu mať právo vysielať a prijímať vyslancov. Fungovanie a postavenie diplomatických misií sú právne 

upravené vo Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch z roku 1961.3 Viedenský dohovor o diplomatických 

stykoch sa považuje za najúspešnejší nástroj vypracovaný v rámci OSN. Jeho úspech je spôsobený nielen 

výbornou prípravou komisie pre medzinárodné právo ale aj dlhou stabilitou základných pravidiel diplomatického 

práva a aj účinnosťou reciprocity a sankcií za nedodržanie tohto dohovoru, s ktorými sa následne vyrovnáva 

Medzinárodný súdny dvor. 4  Predmetom tohto dohovoru je najmä úprava podstatných otázok súvisiacich 

s nadviazaním na diplomatické styky, príchody šéfov diplomatických misií a personálu diplomatickej misie do 

hosťujúceho štátu, vykonávanie funkcií diplomatickej misie. Samozrejme tu nájdeme upravené aj spôsoby 

využívania diplomatických výsad a imunít.5 6 Diplomacia je v súčasnosti najčastejšie používaný nástroj zahraničnej 

politiky. Slovenská republika má svoje diplomatické zastúpenie až vo vyše 60 krajinách sveta. Jedným z nich je aj 

                                                 

 

1 MATTOŠ, B., K niektorým aspektom vytvárania spoločných zastupiteľských úradov v kontexte najnovšieho  
  vývoja medzinárodných vzťahov. Journal of International Relations. Faculty of International relations, University  
  of Economics in Bratislava. Bratislava, 2014, s. 176 
2 PAJTINKA, E., ROSPUTINSKÝ, P., Diplomacia v ére globalizácie. Zborník z konferencie k 50. výročiu prijatia  
  Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných  
  vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2011, s. 45 
3 Vyhláška ministra zahraničných vecí 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch  
4 https://legal.un.org/avl/ha/vcdr/vcdr.html 
5 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J., a kol. Medzinárodné právo verejné – osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer,  

  2013, s. 270,271 
6 Vyhláška ministra zahraničných vecí 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch  
  Čl. 20 až 36. 



 

85 

 

zastúpenie Slovenskej republiky v Rusku, ktoré ma svoju dlhoročnú históriu a dôležitú úlohu pre udržovanie 

dôležitých vzťahov s východnou častou sveta. 

 

2 DIPLOMATICKÁ MISIA 

Diplomacia je v súčasnosti najčastejšie používaný nástroj zahraničnej politiky. Diplomaciu charakterizujú jej 

jednotlivé pojmové znaky ako: 

 najvýznamnejšia časť zahraničnej politiky, 

 činnosť zameraná na dosahovanie cieľov štátu, 

 umenie pri vedení rokovaní, 

 hľadanie kompromisov a iné.7 

 

Samotný Viedenský dohovor o diplomatických stykoch nám necharakterizuje, čo je diplomacia, diplomatická 

misia. Slovo diplomacia pochádza z gréckeho slova „diploma“. V antickom Grécku informácie sprostredkovávali 

poslovia, ktoré svoje poverenia získavali na dvojitých voskových doštičkách, ktoré sa nazývali diplomy. Neskôr 

tento pojem prevzali aj Rimania, čím nadobudol medzinárodný rozmer.8 

Cieľom súčasnej diplomacie je podporovať záujmy svojho štátu, tak ako to predpokladajú geografické 

podmienky, história ale aj najmä aj ekonomika. Cieľom je taktiež zabezpečovať a zachovávať nezávislosť štátu, 

jeho istoty a taktiež aj integritu. 9   Podľa profesora Mráza diplomaciu môžeme definovať ako „metódu 

uskutočňovania zahraničnej politiky štátov, ktorá sa usiluje dosiahnuť zamýšľané ciele vyjednaním medzi štátmi. 

O diplomacii sa hovorí, že zohráva hlavnú úlohu v procese tvorby medzinárodného zmluvného obyčajového 

práva.“10 

Môžeme sa stretnúť aj s pomenovaním diplomacie, že ide o manažment vzájomných medzinárodných 

vzťahov prostredníctvom negociácií. Teda, že táto metóda je využívaná diplomatmi pri rokovaniach. Je potrebná 

ich dôvtipnosť a adresnosť pri medzinárodných rokovaniach.  Stretávame sa aj označením, že diplomacia je 

vyjednávanie medzi štátmi, ktoré sa snažia dosiahnuť svoje zamýšľané ciele.11 

 

2.1. Dohoda o nadviazaní diplomatických stykov 

Každý suverénny štát má možnosť zriaďovať, vysielať a prijímať diplomatických zástupcov. Deje sa to na 

základe legačného práva, ktoré vyplýva z potreby nezávislých štátov posilňovať vzájomné diplomatické styky.12 

V zmysle článku 2 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch, ktorí hovorí že: „Nadviazanie diplomatických 

stykov medzi štátmi a zriadenie stálych diplomatických misií sa uskutočňuje vzájomnou dohodou,“13 sa nadviazanie 

diplomatických stykov uskutočňuje na základe vzájomnej dohody medzi štátmi.14 V súčasnosti medzinárodné právo 

nijako nepredpisuje povinnú formu a obsah takejto vzájomnej dohody o nadviazaní diplomatických stykov. Vo 

všeobecnosti takéto dohody obsahujú skutočnosti ako, nadviazanie diplomatických stykov, zriadenie 

diplomatických v misií, výmenu vedúcich týchto diplomatických misií. Každej takejto dohode, by z pravidla malo 

predchádzať vzájomné výslovné alebo konkludentné uznanie dotknutých štátov. Pokiaľ by k takémuto uznaniu, 

pred uzavretím dohody o nadviazaní stykov, nedošlo, bude sa dohoda považovať za platnú, nakoľko 

                                                 

 

7 DOKTORÍK, T., Diplomatické misie. Bakalárska práca. Vysoká škola Danubius. Fakulta verejnej politiky a verejnej  
  správy, Medzinárodné vzťahy. Vedúci práce: PhDr. Andrea Čajková, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár.  
  Sládkovičovo. 2018. s. 10 
8 KOVAĽOVÁ, S., Diplomatické výsady a imunity. Bakalárska práca. Univerzita Komenského v Bratislave.  
  Právnická fakulta. Katedra medzinárodného práva a európskeho práva. školiteľ: JUDr. Jozef Valuch, PhD.   
  Bratislava, Praf UK, 2013, s. 12 
9 DOKTORÍK, T., Diplomatické misie. Bakalárska práca. Vysoká škola Danubius. Fakulta verejnej politiky a verejnej  
  správy, Medzinárodné vzťahy. Vedúci práce: PhDr. Andrea Čajková, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár.  
  Sládkovičovo. 2018. s. 11 
10 KOVAĽOVÁ, S., Diplomatické výsady a imunity. Bakalárska práca. Univerzita Komenského v Bratislave.  
  Právnická fakulta. Katedra medzinárodného práva a európskeho práva. školiteľ: JUDr. Jozef Valuch, PhD.   
  Bratislava, Praf UK, 2013, s. 13 
11 Taktiež. s. 12,13 
12 JAKUŠOVÁ, T., Diplomatické misie v podmienkach modernej diplomacie. Bakalárska práca. Stredoeurópska  
   vysoká škola. Školiteľ: Mgr. Sotirios Trapenzanlidis. Skalica: SVES, 2014, s. 14 
13 Vyhláška ministra zahraničných vecí 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, čl. 2 
14 JAKUŠOVÁ, T., Diplomatické misie v podmienkach modernej diplomacie. Bakalárska práca. Stredoeurópska  
   vysoká škola. Školiteľ: Mgr. Sotirios Trapenzanlidis. Skalica: SVES, 2014, s. 14 
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v medzinárodnej praxi je zaužívané, že samotným aktom uzavretím dohody o nadviazaní stykov sa vyjadruje 

uznanie daného štátu.15 

Viedenský dohovor o medzinárodných stykoch nám stanovuje v článku 3 niektoré funkcie diplomatickej 

misie. 

Za najdôležitejšie funkcie považujeme:  

 zastupovanie vysielajúceho štátu v prijímajúcom štáte, 

 chránenie záujmov vysielajúceho štátu a jeho príslušníkov v štáte prijímajúcom v rozsahu dovolenom 

medzinárodným právom,  

 vedenie rokovaní s vládou prijímajúceho štátu, 

 zisťovanie podmienok a vývoj v prijímajúcom štáte všetkými zákonnými prostriedkami a podávať správy 

o podmienkach vláde vysielajúceho štátu 

 podporovanie priateľských vzťahov medzi vysielajúcim a prijímajúcim štátom a taktiež rozvíjať hospodárske, 

kultúrne a vedecké styky medzi sebou.16  

 

Tieto funkcie v zmysle Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch sú fakultatívne. Samozrejme, že 

diplomatická misia môže mať aj svoje individuálne funkcie, ktoré si stanoví, pokiaľ si to bude vyžadovať konkrétna 

medzištátna prax a potreba vysielajúceho štátu. Samozrejme takáto funkcia diplomacie nemôže byť v rozpore 

s Viedenským dohovorom a diplomatických stykoch.17  

 

2.2. Zriadenie diplomatickej misie 

Vysielajúci štát, po uzavretí dohody o nadviazaní diplomatických stykov, poverí šéfa misie alebo 

akéhokoľvek člena diplomatického personálu. Môže sa v realite stať, že šéf misie bude poverený funkciou šéfa 

misie vo viacerých ako jednom štáte, v prípade ak žiadny z prijímajúcich štátov nebude mať výslovné námietky. 

Stáva sa to najmä s ohľadom na finančné a materiálne možnosti vysielajúceho štátu, ktoré nie sú tak dostatočné 

aby mohol zriadiť diplomatické misie vo všetkých štátoch, s ktorými uzavrel dohody o nadviazaní diplomatických 

stykov. Napríklad slovenský veľvyslanec na Kube má pod gesciou aj všetky ostatné štáty Karibiku. Je možné 

a stáva sa, že dva alebo viaceré štáty môžu poveriť tú istú osobu ako šéfa misie v inom štáte. Je vo výlučnej 

pôsobnosti vysielajúceho štátu slobodne vymenovať členov personálu misie. Platí podmienka v zmysle článku 8 

Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch, že členovia diplomatického personálu misie by mali byť v zásade 

občanmi vysielajúceho štátu. 18  Šéf konkrétnej diplomatickej misie musí mať udelený agrément. Článok 4 

Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch hovorí, že „Vysielajúci štát sa musí ubezpečiť, že prijímajúci štát 

udelil agrément osobe, ktorú zamýšľa poveriť ako šéfa misie v tomto štáte,“19 z toho vyplýva, že  osoba, ktorej 

takýto agrément udelený nebol alebo jej ho prijímajúci štát odmietol udeliť, sa nemôže stať šéfom diplomatickej 

misie. V zmysle Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch, konkrétne článok 9, dáva prijímajúcemu štátu 

právo kedykoľvek vyhlásiť, a to aj bez udania dôvodu, že šéf misie, alebo ktorýkoľvek člen diplomatického personálu 

misie je pre nich persona non grata, alebo že člen personálu misie je pre nich neprijateľný. Takého vyhlásenie môže 

taktiež prijímajúci štát urobiť ešte predtým, ako osoba na územie prijímajúceho štátu príde. V takomto prípade je 

vysielajúci štát povinný takúto odvolať a ukončiť jej funkciu na misií.20  V prípade ak vysielajúci štát tak neurobí 

„prijímajúci štát môže odmietnuť uznať dotyčnú osobu za člena misie.“21 

 

V súčasnosti rozlišujeme tri kategórie vedúcich/ šéfov misií a to: 

 veľvyslanec, 

 vyslanec, 

 chargé d’affaires. 

 

Tak isto rozlišujeme aj personál misie a to na: 

                                                 

 

15 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J., a kol. Medzinárodné právo verejné – osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer,   
  2013, s. 271 
16 Vyhláška ministra zahraničných vecí 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, čl. 3 
17 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J., a kol. Medzinárodné právo verejné – osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer,    
    2013, s. 272 
18 Taktiež. s. 272 
19 Vyhláška ministra zahraničných vecí 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, čl. 4 
20 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J., a kol. Medzinárodné právo verejné – osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer,    
    2013, s. 275 
21 Vyhláška ministra zahraničných vecí 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, čl. 9 
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 diplomatický personál22 („diplomatický personál sa skladá z členov personálu misie, ktorí majú diplomatické 

hodnosti“23) 

 nediplomatický personál.  

 

Personál má za úlohu asistovať vedúcemu misie. Mnoho ráz bývajú súčasťou personálu diplomatickej misie 

aj rodinní príslušníci šéfa misie alebo diplomatického personálu. Členovia rodiny diplomatického zástupcu, ak nie 

sú občanmi prijímajúceho štátu a tvoria súčasť domácnosti diplomatického zástupcu pozývajú taktiež výsady 

a imunity, ktoré ustanovuje článok 29 až 36 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch. Tak isto ak členovia 

administratívneho a technického personálu a ich rodiny, ak nie sú občanmi prijímajúceho štátu, alebo ak nie sú 

v ňom trvale usídlení a tvoria súčasť rodín administratívneho alebo technického personálu požívajú výsady 

a imunity uvedené v článkoch 29 až 35 s menšími výnimkami.24  

V rámci diplomatickej praxe, diplomatický personál má funkcie ako: 

o  radcovia veľvyslanca alebo vyslanca, 

o  tajomníci (prvý, druhý, tretí), 

o  atašé, 

o  a ďalšie.25 

 

Je zaužívanou medzinárodnou praxou v rámci diplomatických misií, že v záujme prevencie pred 

nedorozumeniami medzi prijímajúcim štátom a vysielajúcim štátom, prijímajúci štát musí mať pravidelne k dispozícií 

aktualizovaný zoznam o osobách, ktoré sú zúčastnené na diplomatickej misií, teda o diplomatickom personáli. Ide 

o predpísané tlačivo, ktoré je potrebné predložiť prijímajúcemu štátu minimálne dva krát ročne.26 

Taktiež sa v zmysle medzinárodnej zvyklosti a praxe  v diplomatickej službe používajú diplomatické 

hodnosti. 

Tieto diplomatické hodnosti rozlišujeme v poradí od najnižšej po najvyššiu, a to:  

 Nižšie diplomatické hodnosti 

o Atašé – ide o funkciu, ktorá zabezpečuje hospodársku agendu. Ide o administratívno-technického 

zamestnanca. Atašé sa najčastejšie vysiela do rizikovejších krajín.  

o Tretí tajomník 

 Stredné diplomatické hodnosti  

o Druhý tajomník 

o Prvý tajomník  

 Vyššie diplomatické hodnosti 

o Radca 

o Radca – minister 

o Veľvyslanec27 

 

Dohoda o nadviazaní diplomatických stykov v drvivej väčšine zahŕňa aj dohodu o zradení diplomatickej 

misie. Pravidlom býva, že diplomatická misia má svoje sídlo v hlavnom meste prijímajúceho štátu, kde má sídlo aj 

hlava štátu daného štátu. Šéf diplomatickej misie po príchode do prijímajúceho štátu má povinnosť odovzdať jeho 

poverovaciu listinu alebo sa notifikovať na ministerstve zahraničných vecí prijímajúceho štátu. Týmto momentom 

sa oficiálne ujme svojej funkcie v danom štáte. Sú ale aj štáty, ktoré považujú za moment prevzatia funkcie šéfa 

diplomatickej misie, okamihom kedy odovzdá poverovacie svoje poverovacie listiny hlave štátu prijímajúceho 

štátu.28 

                                                 

 

22 DOKTORÍK, T., Diplomatické misie. Bakalárska práca. Vysoká škola Danubius. Fakulta verejnej politiky  
    a verejnej správy, Medzinárodné vzťahy. Vedúci práce: PhDr. Andrea Čajková, PhD. Stupeň odbornej  
    kvalifikácie: bakalár. Sládkovičovo. 2018. s. 47 
23 Vyhláška ministra zahraničných vecí 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, čl. 1 
24 Vyhláška ministra zahraničných vecí 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, čl. 37 
25 DOKTORÍK, T., Diplomatické misie. Bakalárska práca. Vysoká škola Danubius. Fakulta verejnej politiky  
    a verejnej správy, Medzinárodné vzťahy. Vedúci práce: PhDr. Andrea Čajková, PhD. Stupeň odbornej  
    kvalifikácie: bakalár. Sládkovičovo. 2018. s. 47 
26 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J., a kol. Medzinárodné právo verejné – osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer,  
    2013, s. 276 
27 DOKTORÍK, T., Diplomatické misie. Bakalárska práca. Vysoká škola Danubius. Fakulta verejnej politiky  

    a verejnej správy, Medzinárodné vzťahy. Vedúci práce: PhDr. Andrea Čajková, PhD. Stupeň odbornej  
    kvalifikácie: bakalár. Sládkovičovo. 2018. s. 35 
28 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J., a kol. Medzinárodné právo verejné – osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer,  
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3 DIPLOMATICKÉ VÝSADY A IMUNITY  

Diplomatické výsady a imunity slúžia na zabezpečenie slobodného a nerušeného výkonu ich 

zastupiteľských funkcii, ktoré sú priznané medzinárodným právom a medzinárodnou zvyklosťou. 29  V zmysle 

medzinárodného práva, je povinný každý prijímajúci štát poskytnúť všetkým diplomatickým misiám a ich celému 

personálu, na ich území, osobitné právne postavenie, ktoré má byť odlišné od ich vlastných občanov, ako aj 

cudzincov. Pod výsadami rozumieme poskytnutie práv a výhod naviac, ktoré ostatní občania nemajú. Ich obsah je 

pozitívny. Imunity, ich obsah je negatívny, čo predstavuje vyňatie niektorých noriem vnútroštátneho práva z ich 

pôsobností pre všetkých občanov prijímajúceho štátu. Diplomatické výsady a imunity začínajú platiť momentom 

vstupu diplomatického zástupcu na územie prijímajúceho štátu a končia momentom, keď diplomatický zástupca 

odíde z tohto územia , prípadne ak diplomatický zástupca bol vyhlásený za personu non grata  tj. nežiadúca 

osobu.30 

Hlavným cieľom diplomatických výsad a imunít je uľahčiť členom personálu diplomatických misií plnenie ich 

hlavných funkcií, o čom nám hovorí samotný úvod Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch. Tieto výsady 

a imunity nemôžu byť v žiadnom prípade zneužívané na súkromné obohatenie sa a súkromnú podnikateľskú 

činnosť diplomatickej misie alebo najmä diplomata. Taktiež diplomatické výsady a imunity nesmú byť v žiadnom 

prípade zneužité na porušenie zákonov a predpisov prijímajúceho štátu. Zaujímavosťou je, že diplomatické výsady 

a imunity nebránia tomu, aby diplomat čelil trestnému stíhaniu vo vysielajúcom, teda domovskom štáte. 

Diplomatické výsady a imunity boli zavedené najmä z dôvodu ochrany personálu diplomatických misií a diplomatov 

pre prípad, aby sa nestali obeťami útokov, zadržaní, uväznenia alebo rôznych iných nepriateľských činov zo strany 

orgánov prijímajúceho štátu a jeho štátnych orgánov, momentom prechodu cez štátne hranice prijímajúceho štátu. 

Komisia OSN pre medzinárodné právo sa dodnes úpenlivo venuje problematike diplomatických výsad a imunít 

s cieľom dosiahnuť zlepšenia v tejto oblasti.31 32 

 

V zmysle medzinárodného práva je povinný každý prijímajúci štát poskytnúť osobitné právne postavenie 

diplomatickým misiám a ich diplomatickému personálu na svojom území. Tieto osobitné právne postavenia by mali, 

respektíve musia byť odlišné od právneho postavenia občanov a aj cudzincov prijímajúceho štátu.33  

Diplomatické výsady a imunity sú odvodené od suverénneho vysielajúceho štátu. Diplomatický personál 

a šéf misie si nemôžu nárokovať na diplomatický status v prijímajúcom štáte, ak ich vysielajúci štát sám nebol 

uznaný práve prijímajúcim štátom. Takéto pravidlo uznania sa dodržiava už od roku 1924 vďaka rozhodnutiu 

gréckeho súdu, v ktorom súd zamietol snaženie obvinených Arménov, ktorí si chceli uplatniť diplomatické imunity 

ako diplomati Arménska, nakoľko Severská mierová zmluva, ktorá bola uzavretá na ustanovenie nezávislého 

Arménska, nebola ešte v tom čase ratifikovaná.34 

V zmysle Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch medzi najvýznamnejšie a najuplatňovanejšie 

diplomatické výsady a imunity uvedené v článkoch 20 až 24 patrí: 

 Právo vyvesovať vlajku a štátny znak – Ide o právo vysielajúceho štátu vyvesovať vlajku a štátny znak najmä 

na miestnostiach misie, čo zahŕňa aj rezidenciu šéfa misie, jeho dopravné prostriedky.   

Pri uplatňovaní práva vyvesovať vlajku a štátny znak je potrebné zohľadňovať miestnu prax a zvyklosti 

prijímajúceho štátu.35  

 Pomoc pri získaní miestností potrebných na výkon diplomatickej misie  

                                                 

 

    2013, s. 277 
29 KOVAĽOVÁ, S., Diplomatické výsady a imunity. Bakalárska práca. Univerzita Komenského v Bratislave,  
    Právnická fakulta. Katedra medzinárodného práva a európskeho práva. Školiteľ JUDr. Jozef Valuch, PhD.  
    Bratislava Praf UK, 2013, s. 14 
30 DOKTORÍK, T., Diplomatické misie. Bakalárska práca. Vysoká škola Danubius. Fakulta verejnej politiky  

    a verejnej správy, Medzinárodné vzťahy. Vedúci práce: PhDr. Andrea Čajková, PhD. Stupeň odbornej  
    kvalifikácie: bakalár. Sládkovičovo. 2018. s. 49 
31 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J., a kol. Medzinárodné právo verejné – osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer,  
    2013, s. 279 
32 https://legal.un.org/ilc/ 
33 JEŽOVÁ, D., Diplomatické výsady a imunity a možnosti ich zneužitia. PROJUSTICE. Vedecko-odborný  
    recenzovaný časopis pre právo a bezpečnostné vedy. www.projustice.sk/medzinarodne-pravo/  
34 DOKTORÍK, T., Diplomatické misie. Bakalárska práca. Vysoká škola Danubius. Fakulta verejnej politiky  
    a verejnej správy, Medzinárodné vzťahy. Vedúci práce: PhDr. Andrea Čajková, PhD. Stupeň odbornej  
    kvalifikácie: bakalár. Sládkovičovo. 2018. s. 49,50 
35 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J., a kol. Medzinárodné právo verejné – osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer,  
    2013, s. 279 
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 Nedotknuteľnosť miestností misie – prijímajúci štát, teda jeho orgány, nesmú do miestnosti diplomatickej 

misie vstupovať bez súhlasu šéfa misie. Prijímajúci štát je povinný zabezpečiť ochranu miestností 

diplomatickej misie pred vniknutiami alebo poškodeniami týchto miestností a aj zabrániť rušeniu pokoja 

diplomatickej misie. Zaujímavosťou je, že všetky miestnosti misie, zariadenia misie, šéfa, jej členov, ich 

majetok v nich a aj dopravné prostriedky misie, nemôžu byť predmetom prehliadky, zhabania alebo 

exekúcie.36 Dokonca „aj súkromný byt diplomatického zástupcu má rovnakú nedotknuteľnosť a ochranu ako 

miestnosti misie“.37   

Nedotknuteľnosť miestností misie je absolútna, čo znamená, že neexistujú ani výnimky z pravidla, to 

znamená, že ani za krízovej situácie nemôžu orgány prijímajúceho štátu vstúpiť do týchto miestností, 

napríklad aj vtedy, ak by nastal v miestnosti misie požiar.38  

 Daňové oslobodenie diplomatickej misie – takéto oslobodenie na nevzťahuje na poplatky za dodávku 

elektriny, plynu, vody alebo iných služieb spojených s užívaním nehnuteľností. 39  Je samozrejmé, že 

oslobodenie od dane sa netýka nepriamych daní, ktoré sú zahrnuté v cene služieb a tovarov. Diplomatické 

misie sú oslobodené aj od colných poplatkov, ale iba v prípade ak veci, ktoré sú dovezené budú slúžiť na 

účely zastupiteľského úradu a jeho diplomatickému šéfovi a personálu pri práci v súvislosti s výkonom 

diplomacie.40  

 Nedotknuteľnosť archívov a písomností – ide o časovo neobmedzenú nedotknuteľnosť archívov 

a dokumentov, najmä pri prerušení diplomatických stykov, kde má povinnosť prijímajúci štát naďalej toto 

právo rešpektovať, chrániť a zabezpečovať. Pod nedotknuteľnosťou rozumieme nie len prehľadanie takýto 

dokumentov a archívov, ale aj ich zhabanie alebo vyhotovovanie kópií. Táto povinnosť platí nie len na 

orgány prijímajúceho štátu, ale aj na tretie osoby. Teda, nedotknuteľnosť archívov a písomností, je povinný 

prijímajúci štát zabezpečiť aj pred tretími osobami.41  Archívy obsahujú  všetky listiny, korešpondenciu, 

knihy, dokumenty, filmy, záznamové pásky, registre konzulárneho úradu, rôzne šifry, kódy, kartotéky a iné 

dokumenty, ktoré boli alebo sú používané v rámci a v mene diplomatickej misie.42 

 Sloboda spojenia misie na všetky oficiálne účely misie – účelom tejto výsady je zabezpečenie 

plnohodnotného fungovania diplomatickej misie. Táto výsada sa vzťahuje na takzvanú úradnú 

korešpondenciu. Pod úradnou korešpondenciou rozumieme korešpondenciu, ktorá má vzťah k misií a jej 

funkciám. Úradná korešpondencia je pod ochranou nedotknuteľnosti, samotná diplomatická pošta nemôže 

byť v žiadnom prípade otváraná ani zadržiavaná. Aby osoby vedeli, že sa jedná o diplomatickú 

korešpondenciu musí mať na rube zásielka označenie „diplomatická pošta“. Osobnou nedotknuteľnosťou 

disponuje aj diplomatický kuriér. On nesmie byť zatknutý ani zadržaný.43 Diplomatický kuriér musí mať pri 

sebe úradný dokument označujúci jeho postavenie, počet diplomatických zásielok, ktoré má pri sebe, ktoré 

sú určené na úradné použitie. Takýmto diplomatickým kuriérom môže byť aj kapitán civilného lietadla. 44 

Diplomatické výsady a imunity má nie len diplomatická misia ako celok, ale aj diplomatické výsady a imunity  

 

in persona, teda ide o diplomatické výsady a imunity, ktoré užívajú diplomatický zástupcovia a ich rodinný 

príslušníci. Avšak iba v prípade, ak títo rodinní príslušníci nie sú obyvateľmi prijímajúceho štátu, čo vyplýva z článku 

37 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch. Základným cieľom týchto výsad a imunít je zabránenie 

                                                 

 

36 Taktiež. s. 280 
37 JEŽOVÁ, D., Diplomatické výsady a imunity a možnosti ich zneužitia. PROJUSTICE. Vedecko-odborný  
    recenzovaný časopis pre právo a bezpečnostné vedy. www.projustice.sk/medzinarodne-pravo/ 
38 DOKTORÍK, T., Diplomatické misie. Bakalárska práca. Vysoká škola Danubius. Fakulta verejnej politiky  

    a verejnej správy, Medzinárodné vzťahy. Vedúci práce: PhDr. Andrea Čajková, PhD. Stupeň odbornej  
    kvalifikácie: bakalár. Sládkovičovo. 2018. s. 50 
39 JEŽOVÁ, D., Diplomatické výsady a imunity a možnosti ich zneužitia. PROJUSTICE. Vedecko-odborný  
    recenzovaný časopis pre právo a bezpečnostné vedy. www.projustice.sk/medzinarodne-pravo/ 
40 KOVAĽOVÁ, S., Diplomatické výsady a imunity. Bakalárska práca. Univerzita Komenského v Bratislave.  
    Právnická fakulta. Katedra medzinárodného práva a európskeho práva. Školiteľ: JUDr. Jozef Valuch, PhD.  
    Bratislava Praf UK, 2013, s. 28 
41 Taktiež. s. 26 
42 DOKTORÍK, T., Diplomatické misie. Bakalárska práca. Vysoká škola Danubius. Fakulta verejnej politiky  

    a verejnej správy, Medzinárodné vzťahy. Vedúci práce: PhDr. Andrea Čajková, PhD. Stupeň odbornej  
    kvalifikácie: bakalár. Sládkovičovo. 2018. s. 51 
43 DOKTORÍK, T., Diplomatické misie. Bakalárska práca. Vysoká škola Danubius. Fakulta verejnej politiky  
    a verejnej správy, Medzinárodné vzťahy. Vedúci práce: PhDr. Andrea Čajková, PhD. Stupeň odbornej  
    kvalifikácie: bakalár. Sládkovičovo. 2018. s. 51 
44 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J., a kol. Medzinárodné právo verejné – osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer,  
    2013, s. 280 
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zásahov do súkromného života diplomatického zástupcu, ktoré by mohli ohroziť plnenie jeho diplomatických funkcií 

a úloh, ktoré má vykonať.45 

Medzi najvýznamnejšie a najuplatňovanejšie diplomatické výsady a imunity in persona vymedzené 

v článkoch 30 až 36 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch, zaraďujeme: 

 

 Osobná nedotknuteľnosť – teda ide o právo diplomatického zástupcu na zvýšenú ochranu jeho osoby. Ide 

o najstaršiu diplomatickú imunitu v intenciách medzinárodného práva a zároveň táto výsada je základným 

kameňom diplomatického práva. Podstatou je, že diplomatický zástupca nemôže byť zatknutý ani zadržaný. 

V zmysle článku 29 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch, je prijímajúci štát povinný konať 

s diplomatickým zástupcom s náležitou úctou a je povinný urobiť vhodné opatrenia na to aby sa zabránilo 

každému útoku voči jeho osobe , slobode a aj jeho dôstojnosti.46  

Existuje výnimka, kedy môže byť diplomatický zástupca zadržaný, a to iba v prípade ak je pristihnutý pri 

páchaní trestnej činnosť tzv. in flagranti.  

Osobná nedotknuteľnosť sa vzťahuje aj na administratívny, technický personál diplomatickej misie, vrátane 

rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti.47  

 Nedotknuteľnosť obydlia, písomností a majetku diplomatického zástupcu a personálu – podobná právna 

ochrana aká sa používa pri nedotknuteľnosti miestnosti misie.48 

 Vyňatie z trestnej, správnej a civilnej jurisdikcie – pod touto imunitou si môžeme predstaviť garanciu toho, 

že orgány miestnej právomoci nemajú žiadnu donucovaciu silu na osobu, ktorej patrí toto privilégium. 

V rámci trestnej jurisdikcie ide o imunitu, kedy diplomatický zástupca, nesmie a nemôže byť postavený pred 

justičný orgán prijímajúceho štátu. Taktiež diplomatický zástupca nemá povinnosť vypovedať ako svedok. 

To však neznamená, že nemôže. Diplomatický zástupca má napomáhať objektívnemu zhodnoteniu udalosti, 

ak bol pri nejakej v danej trestnej veci prítomný. 49  Pri vyňatí z civilnej a správnej jurisdikcie poznáme 

výnimky, na ktoré sa imunita nevzťahuje. Uplatnia sa v v prípadoch ak:  

- ide o vecnú žalobu, ktorá sa týka súkromnej nehnuteľnosti na území         prijímajúceho štátu, ktorú 

diplomatický zástupca vlastní nie na účely diplomatickej misie, 

- ide o žalobu týkajúcu sa dedičstva, kde vystupuje diplomatický zástupca ako súkromná osoba a nie ako 

diplomatický zástupca vysielajúceho štátu, 

- ide o žalobu vo veci týkajúcu sa akéhokoľvek slobodného povolania, obchodnej činnosti, ktorú môže 

diplomatický zástupca vykonávať popri svojej úradnej funkcií v danom prijímajúcom štáte.50  

 Vyňatie z právnej úpravy o sociálnom zabezpečení – toto vyňatie spočíva v tom, že diplomatický zástupca 

nemá povinnosť byť prispievateľom do sociálneho systému prijímajúceho štátu. Čo na druhej strane 

znamená, že diplomatický zástupca nemôže ani poberať dávny sociálneho systému daného prijímajúceho 

štátu.51  

 Vyňatie z daňovej povinnosti prijímajúceho štátu – nejde o vyňatie z povinnosti platiť nepriame dane 

diplomatického zástupcu, ktoré sú zahrnuté v cene tovaru, daň z vlastníctva nehnuteľnosti a zo všetkých 

jeho osobných, súkromných činností.52 

                                                 

 

45 KOVAĽOVÁ, S., Diplomatické výsady a imunity. Bakalárska práca. Univerzita Komenského v Bratislave.  
    Právnická fakulta. Katedra medzinárodného práva a európskeho práva. Školiteľ: JUDr. Jozef Valuch, PhD.  
    Bratislava Praf UK, 2013, s. 29 
46 Taktiež. s. 30 
47 DOKTORÍK, T., Diplomatické misie. Bakalárska práca. Vysoká škola Danubius. Fakulta verejnej politiky  
    a verejnej správy, Medzinárodné vzťahy. Vedúci práce: PhDr. Andrea Čajková, PhD. Stupeň odbornej  
    kvalifikácie: bakalár. Sládkovičovo. 2018. s. 52 
48 JEŽOVÁ, D., Diplomatické výsady a imunity a možnosti ich zneužitia. PROJUSTICE. Vedecko-odborný  
    recenzovaný časopis pre právo a bezpečnostné vedy. www.projustice.sk/medzinarodne-pravo/ 
49 KOVAĽOVÁ, S., Diplomatické výsady a imunity. Bakalárska práca. Univerzita Komenského v Bratislave.  
    Právnická fakulta. Katedra medzinárodného práva a európskeho práva. Školiteľ: JUDr. Jozef Valuch, PhD.  
    Bratislava Praf UK, 2013, s. 30,31 
50 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J., a kol. Medzinárodné právo verejné – osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer,  
    2013, s. 281 
51 JEŽOVÁ, D., Diplomatické výsady a imunity a možnosti ich zneužitia. PROJUSTICE. Vedecko-odborný  

    recenzovaný časopis pre právo a bezpečnostné vedy.  
    https://www.projustice.sk/medzinarodne-pravo/diplomaticke-vysady-a-imunity-a-moznosti-ich-zneuzitia   
52 Taktiež. https://www.projustice.sk/medzinarodne-pravo/diplomaticke-vysady-a-imunity-a-moznosti-ich-zneuzitia  
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 Vyňatie z povinnosti platenia colných poplatkov – najmä sa to týka vecí a predmetov určených pre úradnú 

potrebu diplomatickej misie a pri veciach a predmetoch určených na osobnú potrebu diplomatického 

zástupcu, jeho členov rodiny, ktorá tvorí súčasť jeho domácnosti.53  

 Vyňatie z osobných, verejných služieb a vojenských povinností – Ide najmä o povinnosti súvisiace 

s rekvizitami, vojenskými príspevkami, ubytovacími povinnosťami, prípadne brannou povinnosťou.54  

 

4 ZASTÚPENIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RUSKU 

Slovenská republika má svoje zastúpenie v Rusku prostredníctvom: 

o  Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve, 

o  Generálny konzulát Slovenskej republiky v Sankt Peterburgu,  

o  Slovenský inštitút v Moskve.  

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve je nápomocné pri zabezpečovaní úloh z oblastí zahraničnej 

politiky a vzťahov medzi Slovenskom a Ruskom. Ide najmä o úlohy, pri ktorých Veľvyslanectvo SR v Moskve 

zabezpečuje realizáciu zahraničnej politiky Slovenskej republiky ako v oblasti dvojstranných vzťahov, tak v oblasti 

zahranično-politických, ekonomických a aj bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Veľvyslanectvo 

Slovenskej republiky v Moskve má za úlohu chrániť práva občanov Slovenskej republiky a chrániť záujmy 

Slovenskej republiky – štátu ako celku. Taktiež veľvyslanectvo uskutočňuje systematickú analytickú a koncepčnú 

činnosť v politickej, ekonomicko-obchodnej, bezpečnostnej, vedecko-technickej, kultúrnej, zdravotníckej, školskej 

a sociálnej oblasti. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve má za úlohu zabezpečovať konzulárnu činnosť. 

Rusko so Slovenskom spájajú nie len ropovody a plynovody, ale aj spoločné dejiny, mnohé priateľstvá, 

spoločenstvá a iné. Úlohou našej diplomatickej misie je stimulovať a zlepšovať vzájomné obchodné styky, 

investície, cestovný ruch, ale aj kultúru, šport, akademickú spoluprácu a iné.55 

Generálny konzulát  Slovenskej republiky v Sankt Peterburgu sa nachádza na severe európskej časti Ruska. 

Jeho úlohou je napomáhať Veľvyslanectvu Slovenska v Moskve v oblasti podpory slovensko-ruských  vzťahov. 

Generálny konzulát svoje činnosti zabezpečuje aj prostredníctvom siete siedmych honorárnych konzulátov, ktoré 

sú rozmiestnené na rôznych miestach Ruska. Generálny konzulát zabezpečuje úlohy v oblasti zahraničnej politiky 

a vzťahov Slovenskej republiky k Rusku, realizuje projekty zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ochraňuje 

práva v prospech Slovenskej republiky a jej občanov, navrhuje, pripravuje a zabezpečuje vzájomné návštevy 

predstaviteľov Slovenskej republiky s predstaviteľmi vlád v jednotlivých oblastiach a mnoho iného.56 

Čo sa týka Slovenského inštitútu v Moskve, ten má na starosti kultúrnu spoluprácu. Pre Slovákov žijúcich 

v Moskve organizuje rôzne kultúrne podujatia, ako koncerty, divadlá, predstavenia, recepcie, diskusie a iné.  

Zároveň vydávajú rôzne bulletiny o významných Slovákoch, aby si pripomínali ich pamiatku a aby na nich Slováci 

nezabudli.57 Od decembra roku 2020 bol na túto diplomatický misiu do Ruska so sídlom v Moskve vyslaný nový 

veľvyslanec pán Ľubomír Rehák. 

 

5 ZÁVER 

Cieľom tohto odborného článku je, či už odbornej alebo aj laickej verejnosti priblížiť problematiku zriaďovania 

diplomatických misií. Vysvetliť aj to, aké sú kroky potrebné v zmysle Viedenského dohovoru o diplomatických 

stykoch, ktoré treba urobiť a dodržiavať aby diplomatická misia vznikla v súlade s medzinárodnými pravidlami. 

Cieľom je aj vysvetliť procedúru a problematiku vymenovania diplomatického šéfa, celého diplomatického 

personálu. Odborný článok analyticky rozoberá diplomatické výsady a imunity celej diplomatickej misie ale aj jej 

jednotlivých členov, teda personálu a aj ich rodinných príslušníkov. 

Odborný článok sa skladá z 3 kapitol a to z kapitoly :  

- Diplomatická misia, 

- Diplomatické výsady a imunity, 

- Diplomatická misia Slovenskej republiky v Moskve. 

 

Na zamyslenie stojí, či Viedenský dohovor o diplomatických stykoch, ktorý bol prijatý v roku 1961 odráža 

potreby súčasnej diplomacie 21. storočia a, či nie je potrebné otvoriť odbornú diskusiu ohľadne novelizácie a 

                                                 

 

53 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J., a kol. Medzinárodné právo verejné – osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer,  
    2013, s. 283 
54 Taktiež. s. 282 
55 https://www.mzv.sk/web/moskva 
56 https://www.mzv.sk/web/cgsaintpetersburg 
57 https://www.mzv.sk/web/simoscow 
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rekodifikácie tohto dohovoru. Prípadne sa zamyslieť nad modernizáciou jednotlivých inštitútov a aj nad doplnením 

jednotlivých výsad a imunít a zapracovať zmeny, ktoré sa v diplomacií od doby prijatia udiali a zmenili. Na 

zamyslenie by aj stálo viac špecifikovať jednotlivé výsady a imunity, ktoré jednotlivé osoby v diplomacií požívajú. 

Tým by sme predišli a eliminovali možnosti zneužívania týchto výsad a imunít, čo býva častým javom v súčasnej 

medzinárodnej praxi. 

Záverom by sme mohli zdôrazniť hlavne to, že existencia diplomacie, diplomatických výsad a imunít a iných 

atribútov v súvislosti s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch  je veľmi dôležitá. Bez rešpektovania 

Viedenského dohovoru, by sme  diplomaciu ako takú vykonávali len veľmi ťažko aj s reflektovaním na niektoré, či 

už dobré alebo zhoršené pretrvávajúce vzťahy medzi jednotlivými krajinami sveta.  
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PRÁVO NA SÚKROMNÝ A RODINNÝ ŽIVOT PÁROV OSÔB ROVNAKÉHO 

POHLAVIA V ZMYSLE DOHOVORU O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV 

A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD 
 

Nina Drgalová 
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Abstract: The aim of this article is to analyze the scope of the right to private and family life of same-sex couples 

pursuant to Art. 8 of the Convention, reflecting the case law of the ECHR. The first part of the article deals with 

basic characteristics of the regional system of protection of rights created by the Convention within the Council of 

Europe and presents important starting points for the interpretation and application of Art. 8 of the Convention by 

the ECHR. The second part addresses the specific scope of the right to private and family life of same-sex couples, 

in particular with reference to the case law of the ECHR, dealing with issues of the concept of family and family life, 

the right to marry or the possibility of adopting children. Subsequently, three judgments of the ECHR are analyzed 

in detail concerning the right to recognition of the unions of these couples, as well as their discrimination. Within 

these judgments and in the conclusion of the article, the extent of the level of protection of the rights of same-sex 

couples, as well as the impact and applicability of the ECHR judgments in the future are assessed. 

 

Abstrakt: Cieľom odborného článku je analyzovať rozsah práva na súkromný a rodinný život párov osôb rovnakého 

pohlavia v zmysle čl. 8 Dohovoru, a to predovšetkým vo svetle judikatúry ESĽP. Prvá časť článku sa zaoberá 

základnou charakteristikou regionálneho systému ochrany práv vytvoreného Dohovorom v rámci Rady Európy 

a predstavuje dôležité východiská ESĽP pri interpretácii a aplikácii čl. 8 Dohovoru. Druhá, kľúčová časť rieši 

konkrétny rozsah práva na súkromný a rodinný život párov osôb rovnakého pohlavia najmä s poukazom na 

judikatúru ESĽP. Venuje sa otázkam pojmu rodina a rodinný život, práva na uzavretie manželstva či možnosti 

osvojenia detí. Následne sú podrobne analyzované tri rozsudky ESĽP ohľadom práva na uznanie zväzkov týchto 

párov, ako aj ich diskriminácie. V rámci týchto rozsudkov a v závere článku je zhodnotený rozsah úrovne ochrany 

práv párov osôb rovnakého pohlavia, ako aj vplyv a uplatniteľnosť predmetných rozsudkov ESĽP do budúcna.   

  

Key words: Art. 8 of the Convention, right to private and family life, ECHR, same-sex couples 
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1 ÚVOD  

Z hľadiska medzinárodného práva verejného je problematika ochrany ľudských práv a slobôd významným 

faktorom v realizácii medzinárodných vzťahov. 58  Kľúčová úloha  medzinárodných garancií ľudských práv sa 

prejavila po vypuknutí 1. a 2. svetovej vojny, nakoľko následky týchto vojen dokazujú, že ponechanie ochrany 

ľudských práv a slobôd výlučne na vôli štátu a jeho právnej úprave nestačí a môže veľmi ľahko zlyhať. V súčasnosti 

preto existuje komplexný systém ochrany ľudských práv na medzinárodnej ako aj regionálnej úrovni, ktorý vytvorili 

štáty uzatvorením početných multilaterálnych medzinárodných zmlúv a vytváraním medzinárodných 

medzivládnych organizácii, ktorých cieľom je garantovať dodržiavanie týchto práv a slobôd.  

Jedným z regionálnych systémov ochrany ľudských práv je systém vytvorený Dohovorom o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) prijatý pod záštitou Rady Európy, ktorá je 

najvýznamnejšou organizáciou na ochranu ľudských práv na európskom kontinente.59 Dodržiavanie, vynucovanie 

ale aj interpretáciu Dohovoru zabezpečuje Európsky súd pre ľudské práv (ďalej len „ESĽP“) ako medzinárodný súd 

zriadený Dohovorom (čl. 19 a nasl.). 

Interpretácia a autonómny charakter jednotlivých ľudských práv zakotvených v Dohovore v rámci judikatúry 

ESĽP predstavuje zaujímavú a neustále sa vyvíjajúcu problematiku. Predmetom tohto článku je právo na 

rešpektovanie súkromného a rodinného života v zmysle čl. 8 Dohovoru. Keďže ochrana poskytovaná podľa čl. 8 

                                                 

 

58 FORSYTHE, D., P.: Human Rights in International Relations. 2. vyd. Cambridge : Cambridge University Press, 
2006, s. 29 a nasl. In: VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol. Medzinárodné právo verejné, Všeobecná časť. Bratislava 
: Wolters Kluwer, 2012, s. 199.  
59 Informácia dostupná na: https://www.coe.int/sk/web/about-us.   
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Dohovoru je rozsiahla a vzťahuje sa na mnohé aspekty súkromného a rodinného života človeka, zúžili sme rozsah 

témy na dynamickú a v určitej miere aj rozporuplnú oblasť ochrany súkromného a rodinného života párov osôb 

rovnakého pohlavia.  

Cieľom tohto článku je preto v prvej časti charakterizovať regionálny systém ochrany ľudských práv 

vytvorený Dohovorom a poukázať na základné východiská ESĽP pri interpretácii a aplikácii Dohovoru. Druhá časť, 

ako jadro tohto článku, analyzuje rozsah ochrany poskytovanej pod čl. 8 Dohovoru párom osôb rovnakého pohlavia 

vo vzťahu k ich právu na súkromný a rodinný život. Dôraz je pritom kladený predovšetkým na tri z nášho pohľadu 

kľúčové rozsudky ESĽP stanovujúce štandard a rozsah ochrany práva na rodinný život takýchto párov.   

 

2 PRÁVO NA REŠPEKTOVANIE SÚKROMNÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ZMYSLE ČL. 8 

DOHOVORU 

2.1. K regionálnemu systému ochrany ľudských práv vytvorenému Dohovorom  

V kontexte rozsiahleho porušovania ľudských práv a neprávostí napáchaných počas 2. svetovej vojny sa 

štáty Európy zhodli na nevyhnutnosti posilnenia ľudských práv, najmä ľudskej dôstojnosti60 a založili v roku 194961 

medzinárodnú medzivládnu organizáciu Radu Európy.62 Dňa 4. novembra 1950 Rada Európy prijala Dohovor o 

ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý má spomedzi regionálnych systémov ochrany ľudských práv 

v rámci Európy svoje nezastupiteľné miesto. „Dohovor bol prvým medzinárodným nástrojom v oblasti ľudských 

práv, ktorý sa usiloval o ochranu širokého okruhu občianskych a politických práv, a to tak, že prevzal formu 

medzinárodnej zmluvy, ktorá je právne záväzná pre jej Vysoké zmluvné strany a tiež tým, že zaviedol systém 

kontroly realizácie a dodržiavania práv na vnútroštátnej úrovni.“63 

Vo všeobecnosti je Dohovor považovaný za jeden z najprepracovanejších medzinárodných dokumentov 

zakotvujúcich ochranu ľudských práv na regionálnej úrovni, 64  pričom si dovolíme tvrdiť, že ide o jeden 

z najúspešnejších inštitucionálnych mechanizmov ochrany ľudských práv a základných slobôd vôbec, a to aj 

s ohľadom na dnes už povinné prijatie jurisdikcie ESĽP vo veciach individuálnych sťažností. Totiž do novembra 

1998 nebolo uznanie jurisdikcie ESĽP povinné, nakoľko „štáty mali možnosť rozhodnúť sa, či jednotlivcom, ktorí sa 

nachádzajú v rámci ich jurisdikcie, poskytnú právo obrátiť sa iba na Európsku komisiu pre ľudské práva alebo 

prostredníctvom nej aj na Európsky súd pre ľudské práva“. 65  K významnej zmene došlo prijatím a 

následným nadobudnutím účinnosti Protokolu č. 11 dňa 1. novembra 1998, ktorý zakotvil nie možnosť, ale 

povinnosť prijatia jurisdikcie ESĽP rozhodovať o individuálnych sťažnostiach jednotlivcov.66 

Práve vďaka možnosti jednotlivcov namietať porušenie svojich práv a slobôd garantovaných Dohovorom zo 

strany zmluvných štátov 67  sa rozvinula komplexná judikatúra ESĽP, ktorá autonómne interpretuje a „napĺňa 

obsahom“ jednotlivé práva a slobody zaručené Dohovorom. Aj keď rozhodovacia činnosť ESĽP nie je založená na 

precedenčnom systéme, ESĽP dôsledne dodržiava princíp právnej istoty a konštantnosť svojej judikatúry, čím 

významne formuje uplatňovanie a interpretáciu Dohovoru v jednotlivých vnútroštátnych právnych poriadkoch 

zmluvných štátov. Vo svetle aplikačnej prednosti medzinárodných (multilaterálnych) zmlúv a v kontexte autonómnej 

interpretácie Dohovoru zo strany ESĽP sa dôležitosť judikatúry ESĽP a jej vývoja naplno prejavuje aj v rámci tohto 

článku, nakoľko práve rozhodovacia prax ESĽP pri interpretácii čl. 8 Dohovoru v kontexte práva na rodinný život 

párov rovnakého pohlavia vytvára určitý štandard ochrany práv týchto párov, ktorý zmluvné štáty majú povinnosť 

dodržiavať bez ohľadu na prípadné špecifiká svojich vnútroštátnych právnych úprav.    

 

 

                                                 

 

60 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol. Medzinárodné právo verejné, Všeobecná časť. Bratislava : Wolters Kluwer, 
2012, s. 219. 
61 Založená podpísaním multilaterálnej medzinárodnej zmluvy – Štatút Rady Európy v Londýne dňa 5. mája 1949, 
pričom vznikla dňa 3. augusta 1949 dosiahnutím siedmej potrebnej ratifikácie. [Informácia dostupná na: 
https://www.ja-sr.sk/node/1053]. 
62 V súčasnosti má Rada Európy 47 členských štátov. Slovenská republika sa stala členom Rady Európy dňa 30. 
júna 1993. Slovenská republika je zmluvnou stranou Dohovoru (publikovaný pod č. 209/1992 Zb. a Protokol č. 11 
pod č. 102/1999 Z. z.).  
63 GOMIEN, D. Short guide to the European Convention on Human Rights. 3. vydanie [online]. Council of Europe 
Publishing, 2005, s. 12.  
64  POLÁKOVÁ, A. Zákaz diskriminácie z pohľadu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva [online]. Justičná revue, 59, 2007, č. 5, s. 662 – 670. 
65 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol. Medzinárodné právo verejné, Všeobecná časť. Bratislava : Wolters Kluwer, 
2012, s. 220.  
66 Protokol č. 11 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.  
67 Vysoké zmluvné strany Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „zmluvné štáty“).  
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2.2. Základné východiská interpretácie a aplikácie čl. 8 Dohovoru 

V zmysle čl. 8 Dohovoru – Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života):  

„1. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. 2. Štátny 

orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné 

v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu 

krajiny, predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a slobôd 

iných.“ 

V rámci tohto článku je explicitne garantované právo na rešpektovanie (i) súkromného života, (ii) rodinného 

života, (iii) obydlia a (iv) korešpondencie. Vo všeobecnosti však ESĽP vykladá pôsobnosť čl. 8 Dohovoru 

extenzívne, a to aj na prípady keď špecifické právo nie je konkrétne vyjadrené v tomto článku.68 Takýto široký 

výklad sa uplatňuje napríklad pri práve na súkromný život, pri ktorom ESĽP konštatoval, že „nepovažuje za možné 

ani potrebné pokúsiť sa o vyčerpávajúcu definíciu pojmu 'súkromný život'“. Podľa súdu „by bolo príliš reštriktívne 

obmedziť tento pojem na 'vnútorný okruh' ('inner circle'), v ktorom jednotlivec môže žiť svoj vlastný život podľa svojej 

voľby, a úplne z neho vylúčiť okolitý svet, ktorý nie je zahrnutý do tohto kruhu“.69 Takýmto spôsobom ESĽP zahrnul 

pod právo na súkromný život napríklad aj právo nadväzovať a rozvíjať vzťahy s vonkajším svetom,70 právo na 

„súkromný sociálny život“, ktoré môže za určitých okolností zahŕňať aj profesionálne či obchodné aktivity.71 ESĽP 

pod právo na súkromný život subsumoval aj mnohé ďalšie aspekty a oblasti života človeka. Významným je široký 

koncept nezasahovania do telesnej integrity človeka, z ktorého vychádza bohatá judikatúra ESĽP, pričom rozvinul 

aj case-law k otázke ukončenia života na želanie chorého v medziach práva na súkromný život.72 

Už len samotné stručné a zďaleka nie vyčerpávajúce načrtnutie obsahu pojmu súkromný život, ktorý 

rozvinula a stále rozvíja rozhodovacia činnosť ESĽP ilustruje jeden z aplikačných a interpretačných princípov 

ESĽP, ktorým je koncept autonómnych pojmov. Tento koncept znamená, že „klasifikácia nejakej právnej 

skutočnosti podľa vnútroštátneho práva je len jeden z aspektov, ktoré Súd [ESĽP, pozn. autorka] berie do úvahy 

pri jeho klasifikácii na účely Dohovoru“.73 Koncept autonómnych pojmov sa naplno prejavuje pri klasifikácii vzťahov 

a ochrane, ktorú poskytuje nami analyzované právo na rodinný život párov rovnakého pohlavia.  

Pri nachádzaní obsahu a interpretácii konkrétneho ľudského práva a slobody garantovaného Dohovorom je 

potrebné zaoberať sa posúdením, či zahŕňa negatívny a/alebo pozitívny záväzok štátu. Podľa judikatúry ESĽP 

„primárnym účelom článku 8 je ochrana pred svojvoľným zasahovaním do súkromného a rodinného života, domova 

a korešpondencie zo strany orgánu verejnej moci (Libert proti Francúzsku, §§ 40-42)“.74  

Záväzkom štátu „nezasahovať“ právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života nekončí, keďže z čl. 

8 Dohovoru vyplýva tiež pozitívny záväzok štátu spočívajúci najmä v prijatí takých vnútroštátnych opatrení (právnej 

úpravy), ktorá zabezpečí účinné uplatňovanie týchto práv.75 Pozitívny záväzok v tomto zmysle pozorujeme vo 

dvoch rovinách – v rovine vnútroštátneho práva, v ktorom existujú právne záruky realizácie práva na súkromný 

a rodinný život ako takého, napríklad zabezpečenie osobitného právneho rámca poskytujúceho uznávanie a 

ochranu zväzkov osôb rovnakého pohlavia 76  a v rovine prijatia opatrení zameraných na zabezpečenie 

rešpektovania súkromného života aj v oblasti vzťahov jednotlivcov medzi sebou, napríklad pokiaľ išlo o konanie 

                                                 

 

68 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right to respect for private and family life, 
home and correspondence [online]. Council of Europe/European Court of Human Rights, 2020, s. 7.  
69 Rozsudok ESĽP vo veci Niemietz proti Nemecku zo dňa 16. decembra 1992, sťažnosť č. 13710/88, § 29. 
70 Ibid.  
71 K profesionálnym aktivitám, napr. rozsudok ESĽP vo veci Fernández Martínez proti Španielsku zo dňa 12. júna 
2014, sťažnosť č. 56030/07, § 110; rozsudok ESĽP vo veci Bărbulescu proti Rumunsku zo dňa 5. septembra 2017, 
sťažnosť č. 61496/08, § 71; rozsudok ESĽP vo veci Antović and Mirković proti Čiernej Hore zo dňa 28. novembra 
2017, sťažnosť č. 70838/13, § 42; a k obchodným aktivitám napr. rozsudok ESĽP vo veci Satakunnan 
Markkinapörssi Oy a Satamedia Oy proti Fínsku zo dňa 27. júna 2017, sťažnosť č. 931/13, § 130. In: Guide on 
Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right to respect for private and family life, home and 
correspondence [online]. Council of Europe/European Court of Human Rights, 2020, s. 23.  
72 Významným rozhodnutím je v tomto prípade rozsudok ESĽP vo veci Gross proti Švajčiarsku zo dňa 14. mája 
2013, sťažnosť č. 67810/10. 
73 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol. Medzinárodné právo verejné, Všeobecná časť. Bratislava : Wolters Kluwer, 
2012, s. 225.  
74 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right to respect for private and family life, 
home and correspondence [online]. Council of Europe/European Court of Human Rights, 2020, s. 8.  
75 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. 2. vydanie [online]. Bratislava: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 
492.  
76 Rozsudok ESĽP vo veci Orlandi a ďalší proti Taliansku zo dňa 14. decembra 2017, sťažnosti č. 26431/12; 
26742/12; 44057/12 and 60088/12  51362/09, § 201. 
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zamestnávateľa 77  alebo v prípade možnosti odvolať súhlas so zavedením spoločne vytvoreného embrya do 

sťažovateľkinej maternice.78  

Pri posudzovaní negatívnych a pozitívnych záväzkov štátu je nevyhnutné zohľadniť spravodlivú rovnováhu, 

ktorá sa musí dosiahnuť medzi kolidujúcimi záujmami jednotlivca a spoločenstva ako celku.79 V tomto zmysle 

zohráva dôležitú úlohu aj odsek 2 článku 8 Dohovoru, ktorý ustanovuje kumulatívne podmienky (v súlade so 

zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti) a alternatívne formulovaný legitímny cieľ, pri splnení ktorých 

je možné výnimočne zasiahnuť do práva na súkromný a rodinný život. 

S pozitívnym záväzkom štátu vytvoriť účinný právny rámec zabezpečujúci realizáciu práv garantovaných 

Dohovorom úzko súvisí aj problematika doktríny margin of appreciation (miera uváženia), resp. margin of state 

discretion (miera voľného uváženia štátu). Vo všeobecnosti možno povedať, že táto doktrína, ktorá bol rozvinutá 

rozhodovacou praxou ESĽP sa týka „manévrovacieho priestoru, ktorý sú štrasburské inštitúcie pripravené 

poskytnúť vnútroštátnym orgánom pri plnení svojich povinností v zmysle Európskeho dohovoru o ľudských právach 

[Dohovor, pozn. autorka]“.80 Margin of appreciation umožňuje ESĽP zohľadňovať kultúrne, historické a filozofické 

rozdiely medzi Štrasburgom a konkrétnym vnútroštátnym orgánom.81 Táto doktrína umožňuje ESĽP uviesť do 

súladu praktické rozdiely pri implementácii a uplatňovaní jednotlivých ľudských práv a slobôd zakotvených 

v Dohovore.  

 

3 ROZSAH OCHRANY POSKYTOVANEJ ČL. 8 V INTENCIÁCH  PRÁVA NA SÚKROMNÝ A  

RODINNÝ ŽIVOT PÁROV OSÔB ROVNAKÉHO POHLAVIA 

V rámci druhej časti článku sa dostávame k jadru riešenej problematiky, ktorou je rozsah ochrany 

poskytovanej párom rovnakého pohlavia v zmysle čl. 8 Dohovoru. Zameriame sa pritom na niekoľko významných 

aspektov súkromného a rodinné života párov osôb rovnakého pohlavia akými sú možnosť uzavrieť manželstvo, 

otázka adopcií, problematika právneho uznania a náležitej ochrany párov rovnakého pohlavia, ale aj dôležitá otázka 

diskriminácie homosexuálnych párov v porovnaní s heterosexuálnymi pármi. Pri vymedzení uvedených aspektov 

zohráva kľúčovú úlohu judikatúra ESĽP a jej postupný vývoj. Z hľadiska tohto vývoja sa budeme detailnejšie 

zaoberať predovšetkým troma rozsudkami ESĽP, ktoré reflektujú postupné zvyšovanie štandardu právnej ochrany 

rodinného a súkromného života párov osôb rovnakého pohlavia v zmysle čl. 8 Dohovoru (v spojení najmä s čl. 14 

Dohovoru).   

 

3.1.  Rodinný život, právo uzavrieť manželstvo a prístup k osvojeniu 

Na prvom mieste je nevyhnutné uviesť, že páry osôb rovnakého pohlavia majú právo na rodinný a súkromný 

život garantované v čl. 8 Dohovoru, nakoľko pod pojem rodinný život spadá aj stabilný vzťah osôb rovnakého 

pohlavia, bez ohľadu na to, či je tento vzťah nejako formálne uznaný alebo potvrdený manželstvom či registrovaným 

partnerstvom [rozsudok ESĽP vo veci Schalk a Kopf proti Rakúsku zo dňa 24. júna 2010, sťažnosť č. 30141/04, §§ 

92 až 94 (ďalej len „rozsudok vo veci Schalk a Kopf proti Rakúsku“)].82 V predmetnom rozsudku ESĽP ustálil, 

že považuje „za umelé tvrdiť, že na rozdiel od páru osôb rozdielneho pohlavia, pár osôb rovnakého pohlavia nemôže 

benefitovať z 'rodinného života' na účely článku 8. V dôsledku toho sťažovatelia ako pár osôb rovnakého pohlavia 

v partnerskom spolužití ['cohabiting same-sex couple'] žijúci v stabilnom de facto partnerstve, spadá pod pojem 

„rodinný život“, rovnako ako by to bolo v prípade páru osôb rozdielneho pohlavia v rovnakej situácii.“83  

Predpokladom uplatnenia čl. 8 Dohovoru na nezosobášené páry je stabilita dlhodobého vzťahu, pričom 

jedným z faktorov (aj keď nejde o nevyhnutný definičný znak), ktorý môže pomôcť pri vyvrátení pochybností 

o úprimnom charaktere vzťahu, je spolužitie partnerov.84 

                                                 

 

77 Rozsudok ESĽP vo veci Bărbulescu proti Rumunsku zo dňa 5. septembra 2017, sťažnosť č. 61496/08, §§ 108 – 
111.  
78 Rozsudok ESĽP vo veci Evans proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 10. apríla 2007, sťažnosť č. 6339/05, § 83.   
79 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right to respect for private and family life, 
home and correspondence [online]. Council of Europe/European Court of Human Rights, 2020, s. 8.  
80 GREER, S. The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human 
Rights [online]. Council of Europe Publishing, 2000, s. 5.  
81 Glosár, Practical Law, Thomson Reuters [online].  
82 Uvedené bolo konštatované aj v ďalších rozsudkoch ESĽP nadväzujúcich na rozsudok vo veci Schalk a Kopf 
proti Rakúsku, napr. rozsudok ESĽP vo veci Vallianatos a ostatní proti Grécku zo dňa 7. novembra 2013, sťažnosti 
č. 29381/09 and 32684/09, § 73-74; vo veci P.B. a J.S. proti Rakúsku zo dňa 22. júla 2010, sťažnosť č. 18984/02, 
§ 30 [Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right to respect for private and family life, 
home and correspondence [online]. Council of Europe/European Court of Human Rights, 2020, s. 67]. 
83 Rozsudok ESĽP vo veci Schalk a Kopf  proti Rakúsku zo dňa 24. júna 2010, sťažnosť č. 30141/04, § 94.  
84 Rozsudok ESĽP vo veci Schembri proti Malte zo dňa 19. septembra 2017, sťažnosť č. 66297/13, § 52.  
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Zahrnutie párov osôb rovnakého pohlavia pod ochranu práva na súkromný a rodinný život je logickým 

a prirodzeným vyústením zvyšovania štandardu ochrany ľudských práv a zároveň vyjadrením súladu s právom na 

rovnaké zaobchádzanie (zákaz diskriminácie podľa čl. 14 Dohovoru), nakoľko pojem „rodina“ podľa článku 8 

Dohovoru sa neobmedzuje iba na manželské vzťahy a môže zahŕňať ďalšie de facto 'rodinné väzby', keď strany 

žijú spolu mimo manželstva...“.85 Z uvedeného vyplýva, že ak pod pojem „rodinné väzby“ subsumujeme stabilné 

dlhodobé partnerstvo heterosexuálnych párov, nevyhnutne musíme obdobne posudzovať aj páry osôb rovnakého 

pohlavia, ktoré žijú v stabilnom dlhodobom partnerskom vzťahu a poskytnúť im práva a ochranu vyplývajúcu z čl. 8 

Dohovoru. 

Ak páry osôb rovnakého pohlavia spadajú pod pojem „rodina“ a sú chránené právom na súkromný a rodinný 

život, má byť týmto párom garantované aj právo na uzavretie manželstva ako pozitívny záväzok zmluvného štátu? 

Judikatúra ESĽP je v odpovedi na túto otázku doposiaľ pomerne jednotná: „Súd pripomína, že Štáty môžu so 

zreteľom na článok 14 v spojení s článkom 8 umožniť uzatvárať manželstvá len heterosexuálnym párom, pričom 

pri rozhodovaní o presnej povahe priznanej iným formám právneho uznania majú Štáty určitú mieru úvahy [margin 

of appreciation, pozn. autorka] (Schalk et Kopf citovaný, § 108 et Gas et Dubois citovaný, § 66).“86 

V otázke uzatvárania manželstiev sa naplno prejavuje už vyššie spomínaná doktrína miery uváženia 

zmluvných štátov, v zmysle ktorej ESĽP umožňuje zmluvným štátom obmedziť prístup k manželstvám párom osôb 

rovnakého pohlavia, resp. uvedené necháva na ich voľnej úvahe. Vo vzťahu k iným formám právneho uznania 

párov osôb rovnakého pohlavia, ESĽP taktiež ponecháva na uvážení štátov rozsah práv, ktoré tieto rôzne formy 

registrovaných partnerstiev, civilných únií, občianskych paktov solidarity a pod. priznávajú párom, ktoré vstúpia do 

týchto zväzkov. Prihliada pritom aj na vývoj a trendy v členských štátoch Rady Európy, v ktorých existujú určité 

rozdiely v rozsahu práv poskytovaných inštitútom manželstva v porovnaní s inými inštitútmi partnerstiev, pričom 

konštatuje, že ak nedôjde k prekročeniu miery úvahy, ktorú ESĽP štátom ponecháva, nejde o porušenie čl. 8 

v spojení s čl. 14 Dohovoru.87 

Takáto interpretácia práva na rodinný život v nadväznosti na právo uzavrieť manželstvo (čl. 12 Dohovoru) 

a zákaz diskriminácie (čl. 14 Dohovoru) s prihliadnutím na širokú mieru uváženia zmluvných štátov v súvislosti 

s uzatváraním manželstiev párov osôb rovnakého pohlavia je vyjadrením prístupu, v zmysle ktorého „vývoj 

'jednotného štandardu' ľudských práv musí byť postupným procesom, pretože celý právny rámec je v zásade 

založený na dohode členských štátov. Pred rozšírením ochrany určitých práv a slobôd by mal teda Súd posúdiť 

situáciu v členských štátoch, najmä v prípadoch, ktoré sa týkajú citlivých otázok.“88  

ESĽP sa vo svojej rozhodovacej činnosti zaoberal aj otázkou osvojenia dieťaťa pármi osôb rovnakého 

pohlavia, a to predovšetkým vo vzťahu k možnému porušeniu zákazu diskriminácie (čl. 14 Dohovoru) v porovnaní 

s (i) manželskými pármi a (ii) nezosobášenými pármi osôb rozdielneho pohlavia. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností však ešte dodávame, že osvojenie ako také nie je zahrnuté medzi práva garantované Dohovorom.89 

Ustanovenie čl. 8 nezaručuje právo založiť rodinu, ani právo na osvojenie dieťaťa.90 

V porovnaní s (i) manželskými pármi ESĽP v rozsudku vo veci Gas a Dubois proti Francúzsku zo dňa 15. 

marca 2012, sťažnosť č. 25951/07, § 68 ustálil, že „štáty nie sú povinné zaobchádzať s manželskými pármi 

rozdielneho pohlavia a nezosobášenými pármi rovnakého pohlavia rovnako, pokiaľ ide o podmienky prístupu 

k osvojeniu/adopcii“,91 nakoľko právna situácia nezosobášených párov rovnakého pohlavia nie je porovnateľná 

s právnou situáciou manželov. Právna situácia nezosobášených párov rovnakého pohlavia môže byť porovnateľná 

                                                 

 

85 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right to respect for private and family life, 
home and correspondence [online]. Council of Europe/European Court of Human Rights, 2020, s. 67.  
86 Rozsudok ESĽP vo veci Chapin a Charpentier proti Francúzsku zo dňa 9. júna 2016, sťažnosť č. 40183/07, § 48.    
87 Rozsudok ESĽP vo veci Schalk a Kopf  proti Rakúsku zo dňa 24. júna 2010, sťažnosť č. 30141/04, §§ 108 a 109.  
88 Council of Europe. Interpretative mechanisms of ECHR case-law: the concept of European consensus, článok 
[online].  
89 Avšak vzťahy medzi osvojiteľom a osvojencom už spadajú pod pojem rodinné vzťahy v zmysle čl. 8 Dohovoru 
(Rozsudok ESĽP vo veci Kurochkin proti Ukraine zo dňa 20. mája 2010 , sťažnosť č. 42276/08; rozsudok ESĽP vo 
veci Ageyevy proti Rusku zo dňa 18. apríla 2013, sťažnosť č. 7075/10). [Guide on Article 8 of the European 
Convention on Human Rights – Right to respect for private and family life, home and correspondence [online]. 
Council of Europe/European Court of Human Rights, 2020, s. 76].  
90 Roszudok ESĽP vo veci Paradiso a Campanelli proti Taliansku zo dňa 24. januára 2017, sťažnosť č. 25358/12, 
§ 141; rozsudok ESĽP vo veci E.B. proti Francúzsku zo dňa 22. januára 2008, sťažnosť č. 43546/02. In: Guide on 
Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right to respect for private and family life, home and 
correspondence [online]. Council of Europe/European Court of Human Rights, 2020, s. 76.  
91 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right to respect for private and family life, 
home and correspondence [online]. Council of Europe/European Court of Human Rights, 2020, s. 76.  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2242276/08%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2225358/12%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2243546/02%22]}
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s právnou situáciu nezosobášených heterosexuálnych párov, ktoré napríklad uzavreli registrované partnerstvo, 

pričom bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu týmto nezosobášeným párom by nebolo umožnené osvojiť si dieťa. 

Naopak, situácia je značne odlišná v prípade, ak vnútroštátna právna úprava umožňuje osvojenie dieťaťa 

nezosobášeným párom rozdielneho pohlavia, resp. jednému z partnerov umožní osvojiť si dieťa druhého partnera, 

no zároveň nezosobášeným párom rovnakého pohlavia osvojenie nedovoľuje. V rozsudku ESĽP vo veci X a ďalší 

proti Rakúsku zo dňa 19. februára 2013, sťažnosť č. 19010/07, § 130 bolo judikované, že došlo k rozdielnemu 

zaobchádzaniu medzi sťažovateľmi, ako nezosobášeným párom rovnakého pohlavia, a nezosobášeným párom 

rozdielneho pohlavia, v ktorom sa jeden z partnerov snažil o osvojenie dieťaťa druhého partnera, pričom takéto 

rozdielne zaobchádzanie neoddeliteľne súviselo so sexuálnou orientáciou sťažovateľov. ESĽP preto konštatoval 

porušenie čl. 14 v spojení s čl. 8 Dohovoru. 

V nadväznosti na vyššie uvedené možno uzavrieť, že ak zmluvný štát umožní nezosobášeným párom osôb 

rozdielneho pohlavia osvojiť si dieťa, prípadne dieťa druhého partnera, v súlade so zásadou rovnakého 

zaobchádzania musí povoliť prístup k osvojeniu aj pre nezosobášené páry rovnakého pohlavia. Na druhej strane, 

ak zmluvný štát limituje prístup k osvojeniu len pre manželské páry, prípadne jednotlivcov, nemalo by podľa 

rozhodovacej praxe ESĽP dochádzať k diskriminácii párov osôb rovnakého pohlavia. 

Tento druhý záver by v kontexte nasledujúcej judikatúry ESĽP k diskriminácii párov osôb rovnakého 

pohlavia – predovšetkým rozsudku vo veci Taddeucci a McCall proti Taliansku mohol byť od istej miery 

spochybnený, najmä čo sa týka posúdenia porovnateľnej situácie nezosobášených heterosexuálnych párov 

a nezosobášených homosexuálnych párov, keďže páry osôb rovnakého pohlavia nemajú vo viacerých štátoch 

možnosť zosobášiť sa a splniť tak podmienku v prístupe k osvojeniu. Uvedomujeme si však, že problematika 

osvojenia detí je citlivo vnímanou otázkou, a s prihliadnutím aj na aktuálne tendencie a doposiaľ nedosiahnutý 

konsenzus na úrovni jednotlivých členských štátov Rady Európy je ponechanie miery uváženia na štátoch ohľadom 

predmetnej otázky legitímne a odôvodnené.  

 

3.2.  Rozsudok vo veci Oliari a ďalší proti Taliansku92   – povinnosť štátov vytvoriť právny rámec pre 

uznanie párov osôb rovnakého pohlavia? 

Rozsudok vo veci Oliari a ďalší proti Taliansku pojednáva o pozitívnom záväzku zmluvného štátu, konkrétne 

Talianska, v zmysle čl. 8 Dohovoru vytvoriť právny rámec pre uznávanie a ochranu zväzkov osôb rovnakého 

pohlavia. Šesť sťažovateľov sa obrátilo na ESĽP z dôvodu, že talianske vnútroštátne právne predpisy 

neustanovovali žiadne prostriedky na právnu ochranu a uznanie ich vzťahov, nakoľko v Taliansku v danom čase 

neboli zakotvené žiadne alternatívne zväzky k manželstvu, ani pre homosexuálne, ani pre heterosexuálne páry.93 

Namietali preto porušenie práva na súkromný a rodinný život (čl. 8 Dohovoru) z perspektívy pozitívneho záväzku 

štátu, pričom niektorí z nich namietali aj porušenie zákazu diskriminácie (čl. 14 Dohovoru) v spojení s čl. 8 

Dohovoru.  

Na prvý pohľad ESĽP zaujal revolučné stanovisko k predmetnej veci. Totiž v rozsiahlom a podrobnom 

odôvodnení rozsudku pripustil, že „predmet prejednávanej veci môže súvisieť s citlivými morálnymi alebo etickými 

otázkami, ktoré umožňujú širšiu mieru voľnej úvahy pri neexistencii konsenzu medzi členskými štátmi,“ avšak dodal, 

že „tento prípad sa netýka určitých špecifických 'doplnkových' (na rozdiel od základných) práv, ktoré z takéhoto 

partnerstva môžu alebo nemôžu vzniknúť, a ktoré môžu byť predmetom ostrých sporov z hľadiska ich citlivej 

povahy“.94 V tomto prípade išlo o všeobecnú potrebu uznania a základnej ochrany sťažovateľov ako párov osôb 

rovnakého pohlavia, pričom ESĽP uvedené považuje za aspekt existencie a identity jednotlivca.95 

ESĽP následne poukázal na progresívny vývoj ohľadom právneho uznávania párov osôb rovnakého 

pohlavia vo svete a v Európe (najmä od vydania rozsudku vo veci Schalk a Kopf proti Rakúsku), nakoľko ku dňu 

vydania tohto rozsudku 24 zo 47 členských štátov majú vytvorený právny rámec v prospech uznávania a ochrany 

takýchto párov.96 

                                                 

 

92 Rozsudok ESĽP vo veci Oliari a ďalší proti Taliansku zo dňa 21. júla 2015, sťažnosti č. 18766/11 a 36030/11 
(ďalej len „rozsudok vo veci Oliari a ďalší proti Taliansku“).  
93 „S cieľom vyplniť medzeru v zákone bolo možné s účinnosťou od 2. decembra 2013 uzavrieť 'dohody o spolužití' 
[cohabitation agreements], ako súkromnú listinu, ktorá nemá zákonom stanovenú formu, a ktorá môže byť uzavretá 
osobami v spolužití, či už osobami v rodičovskom vzťahu, partnermi, priateľmi, spolubývajúcimi alebo opatrovníkmi, 
ale nie manželskými pármi. Takéto zmluvy upravujú hlavne finančné aspekty spoločného života, skončenie 
spolužitia a pomoc v prípade choroby alebo práceneschopnosti.“ In: Rozsudok vo veci Oliari a ďalší proti Taliansku, 
§41. Tieto dohody o spolužití však nepredstavovali žiadnu formu uznania párov osôb rovnakého pohlavia, a preto 
v tom čase v Taliansku absentoval akýkoľvek právny rámec uznania a ochrany týchto párov.  
94 Rozsudok vo veci Oliari a ďalší proti Taliansku, § 177. 
95 Ibid, § 177.  
96 Ibid, § 178. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2219010/07%22]}


 

99 

 

Pri rozhodovaní daného prípadu sa však ESĽP v značnej miere odvoláva na špecifické okolnosti 

v Taliansku, najmä na existujúci konflikt medzi sociálnou realitou sťažovateľov žijúcich otvorene ako partneri 

a vnútroštátnou legislatívou, ktorá im neposkytovala žiadne oficiálne uznanie a ochranu ich vzťahu. V rovnakom 

duchu ESĽP poukazuje aj na judikatúru najvyšších súdov Talianska, predovšetkým na rozhodnutie Ústavného súdu 

v prípade prvých dvoch sťažovateľov, v ktorom potvrdil právo párov osôb rovnakého pohlavia na ich právne 

uznanie. Ústavný súd pritom opakovane vyzýval parlament, aby prijal potrebné právne predpisy, ktoré právne 

uznajú príslušné práva a povinnosti homosexuálnych párov.97 V kontexte uvedeného ESĽP rozhodol, že „talianske 

orgány si nesplnili svoj pozitívny záväzok podľa článku 8 zabezpečiť, aby sťažovatelia mali k dispozícii osobitný 

právny rámec stanovujúci uznávanie a ochranu zväzkov osôb rovnakého pohlavia“.98 

Rozsudok vo veci Oliari a ďalší proti Taliansku je bezpochyby významným rozhodnutím, ktorým ESĽP zvýšil 

štandard rešpektovania práva na rodinný život párov osôb rovnakého pohlavia. Napriek tomu určité skutočnosti v 

tomto rozsudku so sebou prinášajú právnu neistotu, najmä vo vzťahu aplikovateľnosti tohto rozsudku na ďalšie 

obdobné prípady. 

Ako prvé, je potrebné upozorniť na skutočnosť, že ESĽP vzhľadom na to, že uznal porušenie čl. 8 Dohovoru 

z pohľadu nesplnenia pozitívneho záväzku štátu, nepovažoval za nevyhnutné posúdiť tento prípad aj z pohľadu 

porušenia čl. 14 v spojení s čl. 8 Dohovoru.99 Uvedené by mohlo byť vnímané ako premárnená príležitosť, nakoľko 

právne posúdenie prípadného porušenia zákazu diskriminácie zo strany talianskych orgánov by vnieslo do tohto 

prípadu element právnej istoty a jasnosti v tom, či štát, ktorý nevytvorí žiadny právny rámec umožňujúci párom osôb 

rovnakého pohlavia vstúpiť do oficiálneho zväzku neporušuje tým zákaz diskriminácie na základe sexuálnej 

orientácie. Zaujímavým by bolo určenie kategórie „osôb v porovnateľnej situácii“. Nezosobášené heterosexuálne 

páry sú v tomto ohľade totiž v značne odlišnej situácii, keďže majú možnosť uzavrieť manželstvo a dosiahnuť tak 

právne uznanie ich vzťahu. Aplikovanie konceptu zákazu diskriminácie, kedy sa s osobami v rozdielnej situácii musí 

zaobchádzať rozdielne, ktorú vyvinul ESĽP v nasledujúcom rozsudku Taddeucci a McCall proti Taliansku, by mohlo 

byť v tomto prípade značne prínosné. 

Druhú ešte významnejšiu skutočnosť predstavuje zdôraznenie špecifických okolností v Taliansku, za 

ktorých bol predmetný rozsudok prijatý. Priamo v právnej vete (ratio decidendi) v § 185 sa ESĽP odvoláva na 

rozhodnutia vnútroštátnych súdov Talianska, pričom celým rozhodnutím sa tiahnu argumenty opierajúce sa 

o nastavenie spoločnosti v Taliansku vo vzťahu k uznávaniu párov osôb rovnakého pohlavia. Je preto otázne ako 

by ESĽP rozhodol v prípadoch zmluvných štátov, kde nie je verejná mienka naklonená uznávaniu homosexuálnych 

zväzkov ako v Taliansku, alebo kde vnútroštátne súdy váhajú, resp. mlčia ohľadom otázky práva týchto párov na 

právnu ochranu a uznanie ich zväzkov. Navyše traja sudcovia v doplňujúcom stanovisku sa pokúsili obmedziť 

účinky rozhodnutia iba na taliansku situáciu,100 čo môže predstavovať signál o uplatniteľnosti tohto rozsudku do 

budúcna. 

Nad rámec uvedeného zastávame názor, že odôvodnenie predmetného rozsudku odvolávajúce sa na 

špecifické okolnosti v Taliansku a rozhodovaciu prax talianskych vnútroštátnych súdov je z hľadiska aplikačných 

zásad Dohovoru nesprávne. ESĽP totiž interpretuje Dohovor a jeho jednotlivé práva a slobody ako medzinárodný 

dohovor zaručujúci určitú minimálnu, v demokratickej spoločnosti nevyhnutnú, úroveň ochrany ľudských práv 

a slobôd, ktorá musí byť k dispozícii vo všetkých zmluvných štátoch. Založenie rozsudku pri interpretácii určitého 

ľudského práva na špecifickej situácii v jednom zo zmluvných štátov narúša jednotné a univerzálne uplatňovanie 

a aplikáciu Dohovoru v ostatných členských štátoch Rady Európy. 

Ak ESĽP dospeje k záveru, že z Dohovoru vyplýva pre zmluvné štáty pozitívny záväzok vytvoriť právny 

rámec na uznanie a ochranu zväzkov párov rovnakého pohlavia, je v rozpore so samotnou podstatou Dohovoru 

a jeho aplikáciou povedať, že tento pozitívny záväzok má len Taliansko vzhľadom na to, že verejná mienka je 

naklonená uznávaniu párov rovnakého pohlavia a aj samotné vnútroštátne súdy sa k tomuto prikláňajú. ESĽP nemá 

rozhodovať podľa verejnej mienky, ani podľa vnútroštátnych súdov. ESĽP má poskytovať určitý štandard ochrany 

ľudských práv spoločný pre všetky zmluvné štáty, pričom ak raz svojím výkladom dospeje k záveru o existencii 

určitého práva, potom je toto právo imanentnou súčasťou Dohovoru a platí pre všetky zmluvné štáty Dohovoru.  

Prelomový charakter tohto rozsudku sa ale zdá byť naštrbený vyššie uvedenými závermi, pričom až 

nasledovný vývoj judikatúry ESĽP vo vzťahu k ďalším zmluvným štátom, ktoré nemajú vytvorený žiadny právny 

                                                 

 

97 Ibid, §§ 173 a 180. 
98 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right to respect for private and family life, 
home and correspondence [online]. Council of Europe/European Court of Human Rights, 2020, s. 68. Rozsudok vo 
veci Oliari a ďalší proti Taliansku, § 185.  
99 Rozsudok vo veci Oliari a ďalší proti Taliansku, § 188. 
100 ZAGO, G. Oliari and Others v. Italy: a stepping stone towards full legal recognition of same-sex relationships in 
Europe [online]. Strasbourg Observers Blog, publikované dňa 16. septembra 2015.  
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rámec uznávania a ochrany párov rovnakého pohlavia ukáže, či išlo o partikulárny prípad s ohľadom na situáciu 

v Taliansku, alebo či ESĽP posúva štandard ochrany párov osôb rovnakého pohlavia smerom k pozitívnym 

záväzkom zmluvných štátov poskytnúť právne uznanie a ochranu týmto párom.  

 

3.3.  Rozsudok vo veci Taddeucci a McCall proti Taliansku101  – inovatívny prístup k diskriminácii vo 

vzťahu k párom osôb rovnakého pohlavia  

O rozsudku vo veci Taddeucci a McCall proti Taliansku môžeme s určitosťou konštatovať, že ide 

o prelomové rozhodnutie ESĽP v súvislosti s ponímaním zákazu diskriminácie (čl. 14 Dohovoru) párov osôb 

rovnakého pohlavia. Kľúčovým sa v tomto rozsudku stala koncepcia diskriminácie ako konania, kedy sa s osobami 

v podstatnej odlišnej situácii zaobchádza bez objektívneho a rozumného odôvodnenia rovnako. 

Predmetná vec sa týkala udelenia povolenia na pobyt v Taliansku. Sťažovateľmi pred ESĽP boli občan 

Talianska a občan Nového Zélandu, ktorí spolu žili ako pár rovnakého pohlavia v stabilnom a dlhodobom de facto 

partnerstve. Sťažovateľ – občan Nového Zélandu požiadal talianske úrady o udelenie pobytu za účelom zlúčenia 

rodiny (t. j. povolenie na pobyt odvodené od občianstva a trvalého pobytu jeho talianskeho partnera). Príslušný 

policajný orgán predmetnú žiadosť zamietol z dôvodu, že podľa talianskeho vnútroštátneho práva možno takéto 

povolenie udeliť iba v prípade, ak ide o manželský pár (osôb rôznych pohlaví). Taliansko v danom čase 

neumožňovalo manželstvo ani obdobnú formu právneho uznania párom rovnakého pohlavia. Z dôvodu neudelenia 

pobytu jednému zo sťažovateľov a v nadväznosti na  talianske vnútroštátne právo, ktoré umožňuje udeliť pobyt len 

manželovi/manželke osôb rozdielnych pohlaví, sťažovatelia namietali porušenie zákazu diskriminácie (čl. 14 

Dohovoru) v spojení s právom na rodinný život (čl. 8 Dohovoru). 

ESĽP poukázal na svoju ustálenú judikatúru, v zmysle ktorej sa diskrimináciou rozumie konanie, kedy sa 

s osobami v rovnakej situácii zaobchádza rozdielne (rozsudok ESĽP vo veci Hämäläinen proti Fínsku, zo dňa 16. 

júla 2014, sťažnosť č. 37359/09, § 107), ale tiež konanie, kedy sa s osobami v podstatne odlišnej situácii 

zaobchádza rovnako (rozsudok ESĽP vo veci Thlimmenos proti Grécku, 6. apríla 2000, sťažnosť č. 34369/97, § 

44).102 Pri posudzovaní diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v predmetnom prípade, ESĽP nezistil odlišné 

zaobchádzanie medzi sťažovateľmi ako nezosobášeným homosexuálnym párom a nezosobášeným 

heterosexuálnym párom, nakoľko ani v prípade heterosexuálneho páru by nebolo vyhovené žiadosti o udelenie 

pobytu, keďže toto je umožnené výlučne len manželovi/manželke.103 

Situácia sťažovateľov však nemôže byť považovaná za analogickú (obdobnú) k situácii heterosexuálneho 

páru. Práve naopak, páry osôb rovnakého pohlavia sú v podstatne odlišnej situácii ako heterosexuálne páry. Totiž, 

páry rôzneho pohlavia môžu zákonnú podmienku udeleniu pobytu splniť uzavretím manželstva.  Kým teda v 

podmienkach Talianska pre páry rôzneho pohlavia je partnerský život bez uzavretia štátom uznanej formy 

manželstva možnosťou a slobodnou voľbou (pričom svojím rozhodnutím v tejto voľbe majú možnosť ovplyvniť aj 

to, či uzavretím manželstva splnia zákonnú podmienku pre udelenie trvalého pobytu manželovi občana Talianska), 

pre páry rovnakého pohlavia ide o nevyhnutnosť (pretože uvedenú možnosť voľby im právny poriadok Talianska 

neposkytuje). 

Podľa názoru ESĽP teda udelením trvalého pobytu výlučne manželom (rôzneho pohlavia) dochádza k 

diskriminácii nezosobášených partnerov rovnakého pohlavia voči nezosobášeným partnerom rôzneho pohlavia. 

Keďže osoby rovnakého pohlavia nemajú podľa talianskeho práva možnosť uzavrieť manželstvo a splniť tak 

podmienku na udelenie pobytu, táto podmienka predstavuje pre páry rovnakého pohlavia neprekonateľnú 

prekážku.104 

ESĽP ďalej posudzoval, či bolo neuplatnenie rozdielneho zaobchádzania v prejednávanej veci 

odôvodnené, tzn. že zisťoval, či existovalo objektívne a rozumné odôvodnenie, ktoré sleduje legitímny cieľ 

a primeraný vzťah proporcionality medzi prostriedkami a cieľom (obzvlášť presvedčivé a závažné dôvody).105 

Dodal, že rozdiely založené výlučne na úvahách o sexuálnej orientácii sú podľa Dohovoru neprijateľné.106 

K argumentu vlády založenom na miere voľnej úvahy, ktorú majú štáty pri ochrane tradičnej rodiny, ESĽP 

uzavrel, že ochrana tradičnej rodiny môže byť za určitých okolností dostatočným legitímnym cieľom na účely článku 

14 Dohovoru, ESĽP zastáva názor, že v otázke udelenia povolenia na pobyt zahraničnému partnerovi rovnakého 

                                                 

 

101 Rozsudok ESĽP vo veci Taddeucci a McCall proti Taliansku zo dňa 30. júna 2016, sťažnosť č. 51362/09 (ďalej 
len „rozsudok vo veci Taddeucci a McCall proti Taliansku“).  
102 Rozsudok vo veci Taddeucci a McCall proti Taliansku, § 81. 
103 Ibid, § 82. 
104 Ibid, § 83 – 85.   
105 Rozsudok ESĽP vo veci Evans proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 10. apríla 2007, sťažnosť č. 6339/05.  
106 Rozsudok vo veci Taddeucci a McCall proti Taliansku, §§ 87 – 89.  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%226339/05%22]}
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pohlavia to nemožno považovať za obzvlášť presvedčivý a vážny dôvod, ktorý by bol spôsobilý odôvodniť 

diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.“107 

Výnimočný a prelomový charakter tohto rozsudku tkvie v skutočnosti, že „je to po prvýkrát, čo Súd pri 

zistení porušenia zákazu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie (článok 14 EDĽP v spojení s článkom 8 

EDĽP) v prípade, keď stabilní partneri rovnakého pohlavia požívajú rovnaké práva ako manželia rôzneho pohlavia, 

berie do úvahy, že tieto páry rovnakého pohlavia nemajú prístup k manželstvu podľa príslušného vnútroštátneho 

práva“.108 

Podstatné odlíšenie situácie párov rovnakého pohlavia, ktoré nemajú žiadnu možnosť domôcť sa určitých 

práv vyplývajúcich z ich práva na rodinný život, z dôvodu neprekonateľnej prekážky nemožnosti uzavrieť 

manželstvo od situácie párov rôzneho pohlavia, ktoré majú možnosť domôcť sa týchto práv, avšak dobrovoľne sa 

rozhodli nevstúpiť do manželstva a nedisponovať týmito právami, predstavuje významný posun v ochrane 

poskytovanej týmto osobám Dohovorom. Takéto poňatie diskriminácie párov rovnakého pohlavia má potenciál byť 

aplikované aj v ďalších prípadoch týkajúcich sa aj iných práv ako len práva na zlúčenie rodiny pri realizácii 

imigračnej politiky štátu. 

Dokonca aj v prípade samotného práva na uznanie a ochranu zväzku osôb rovnakého pohlavia je možné 

uplatniť tento koncept diskriminácie. V prípade nezosobášených homosexuálny ako aj heterosexuálnych párov, 

právne systémy zväčša neposkytujú žiadnu právnu ochranu týmto vzťahom, ani žiadne vzájomné práva 

a povinnosti. Situácia týchto párov však nemôže byť posudzovaná ako obdobná, nakoľko páry osôb rôzneho 

pohlavia sa dobrovoľne rozhodli nevstúpiť do manželstva a nepriznať tak svojmu vzťahu žiadny právny status 

a ochranu. Naproti tomu, v prípade ak štát neposkytuje žiadnu možnosť právneho uznania homosexuálnych párov, 

páry osôb rovnakého pohlavia, aj keď si akokoľvek želajú vstúpiť do právom chráneného zväzku, nemôžu tak urobiť, 

pretože štát pre tieto páry nepovoľuje manželstva ani inú alternatívnu formu právneho uznania ich vzťahu. Týmto 

spôsobom je s pármi rovnakého pohlavia zaobchádzané rovnako ako s nezosobášenými heterosexuálnymi pármi, 

pričom ich situácia je značne odlišná. 

Až následný vývoj judikatúry ESĽP ukáže, či si ESĽP osvojí nové poňatie posudzovania diskriminácie 

párov rovnakého pohlavia v súvislosti s ich právom na rodinný život a závery prijaté v rozsudku Taddeucci a McCall 

proti Taliansku bude aplikovať aj vo svoje ďalšie rozhodovacej praxi. V každom prípade však predmetný rozsudok 

predstavuje ďalší, tentokrát už smelší a jasnejší (oproti rozsudku vo veci vo veci Oliari a ďalší proti Taliansku) posun 

k zvyšovaniu štandardu rovnakého zaobchádzania a ochrane práva na rodinný život. 

 

3.4.  Rozsudok vo veci Orlandi a ďalší proti Taliansku109   – povinnosť štátov vytvoriť právny rámec na 

registráciu zväzkov párov osôb rovnakého pohlavia? 

Posledným a z hľadiska analyzovaných rozsudkov najaktuálnejším rozsudkom ESĽP vo veciach práva na 

rodinný život párov rovnakého pohlavia je rozsudok vo veci Orlandi a ďalší proti Taliansku. Tento rozsudok sa tak 

ako rozsudok vo veci Oliari proti Taliansku týka uznávania zväzkov osôb rovnakého pohlavia, no v tomto prípade 

rozdielnou skutočnosťou je, že sťažovatelia,110 ktorí uzavreli manželstvo v zahraničí111 žiadali talianske úrady 

o registráciu ich manželstiev. Vzhľadom na to, že talianske právo v čase, keď tieto páry žiadali o uznanie svojho 

manželstva, neumožňovalo uzavrieť manželstvo, ani žiaden iný alternatívny zväzok k manželstvu pre 

homosexuálne páry, neexistoval právny rámec, ktorý by umožňoval uznanie ich manželstiev podľa vnútroštátneho 

právneho poriadku. 

Pre úplnosť dodávame, že v roku 2016 taliansky zákonodarca prijal zákon s účinnosťou od roku 2017, 

ktorým boli zavedené civilné zväzky, pričom osoby, ktoré uzavreli manželstvo, civilný zväzok alebo akýkoľvek iný 

zväzok v zahraničí, si mohli zaregistrovať tento svoj zväzok ako civilný zväzok v zmysle talianskeho práva. Väčšina 

sťažovateľov túto možnosť aj využila.112 ESĽP teda v predmetnom prípade posudzoval, či „odmietnutie registrácie 

manželstiev sťažovateľov v akejkoľvek forme s tým, že boli ponechaní v právnom vákuu a bez akejkoľvek ochrany 

pred rokmi 2016-17, bolo porušením ich práv podľa článku 8“.113 

                                                 

 

107 Ibid, § 93.  
108 KOFFEMAN, N. Taddeucci and McCall v. Italy: welcome novelty in the ECtHR’s case-law on equal treatment of 
same-sex couples [online]. Strasbourg Observers Blog, publikované dňa 27. júla 2016.  
109 Rozsudok ESĽP vo veci Orlandi a ďalší proti Taliansku zo dňa 14. decembra 2017, sťažnosti č. 26431/12; 
26742/12; 44057/12 a 60088/12  51362/09 (ďalej len „rozsudok vo veci Orlandi a ďalší proti Taliansku“). 
110 V tomto prípade bolo 12 sťažovateľov.  
111 Tri páry uzavreli manželstvo v Kanade, jeden pár v Kalifornii, jeden pár v Amsterdame, a jeden pár v Hágu.  
112 Rozsudok vo veci Orlandi a ďalší proti Taliansku, § 193. 
113 Ibid, § 196. 
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Keďže rozsudok ESĽP v tejto veci sa odvolával na viaceré skutočnosti uvedené vo vyššie analyzovanom 

rozsudku vo veci Oliari proti Taliansku, poukážeme už len tie, ktoré sú nad rámec tohto rozhodnutia. V prvom rade, 

ESĽP pokračuje vo svojej konštantnej judikatúre zavedenej rozsudkom veci Schalk a Kopf proti Rakúsku 

a potvrdzuje špeciálny status manželstva s tým, že zmluvné štáty majú mieru uváženia (margin of appreciation) 

v tom, či obmedzia manželstvá len pre páry rôznych pohlaví. Na základe uvedeného a s prihliadnutím na 

nedosiahnutý konsenzus v Európe ohľadom manželstiev právo osôb rovnakého pohlavia, ESĽP konštatuje, že 

zostáva na uvážení zmluvného štátu, či uzná manželstvo osôb rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v zahraničí vo 

forme manželstva.114 

Problematickou v tomto prípade sa stala skutočnosť, že sťažovatelia nemali možnosť zaregistrovať svoje 

manželstvá v žiadnej inej forme (pred tým ako bol prijatý nový zákon v roku 2016), čím boli ponechaní v určitom 

právnom vákuu. Sťažovateľom tak vznikali prekážky v ich každodennom živote a ich vzťahom nebola poskytnutá 

žiadna právna ochrana.115 

ESĽP preto uzavrel, že „vnútroštátne orgány zlyhali tým, že neposkytli žiadnu formu ochrany zväzku osôb 

rovnakého pohlavia sťažovateľov v dôsledku právneho vákua, ktoré existovalo v talianskom práve....“116. „Z toho 

vyplýva, že štát nedosiahol spravodlivú rovnováhu medzi konkurenčnými záujmami v rozsahu, v akom 

nezabezpečil, aby žalobcovia mali k dispozícii osobitný právny rámec stanovujúci uznávanie a ochranu ich zväzkov 

osôb rovnakého pohlavia.“117 Vo svetle uvedeného ESĽP konštatoval, že bol porušený článok 8 Dohovoru. 

Z pohľadu konzistencie judikatúry nie je z predmetného rozsudku dostatočne jasné, či ide o aplikáciu 

a rozvinutie záverov rozsudku vo veci Oliari proti Taliansku. Na túto nejasnosť poukazuje vo svojom doplňujúcom 

stanovisku sudkyňa Koskelo, podľa ktorej by mal byť prípad Orlandi a ďalší proti Taliansku nasledovaním prípadu 

Oliari a ďalší proti Taliansku, pretože porušenie čl. 8 Dohovoru vyplýva z všeobecnej neexistencie právneho rámca 

umožňujúceho uznanie a ochranu párov osôb rovnakého pohlavia v Taliansku. Naproti tomu uvádza, že väčšinové 

stanovisko „sa sústredí na odmietnutie 'registrácie' [v zmysle mechanizmu registrácie už uzavretého manželstva 

v zahraničí], čo zbytočne zamieňa problémy, ktoré vyvstávajú v danom prípade“.118 Tvrdí, že sťažovatelia ako pár 

rovnakého pohlavia boli zbavení akejkoľvek právnej ochrany nie z dôvodu absencie možnosti zaregistrovať svoje 

už uzavreté manželstvo, ale z dôvodu absencie právneho rámca upravujúceho zväzky párov osôb rovnakého 

pohlavia ako také.119 Takáto interpretácia by potom bola jednoznačným pokračovaním a nasledovaním štandardu 

ustáleného v rozsudku vo veci Oliari a ďalší proti Taliansku.  

Aj napriek možnej miernej nejasnosti odôvodnenia predmetného rozsudku zastávame názor, že rozsudok 

vo veci Orlandi a ďalší proti Taliansku predstavuje ďalší posun k zvýšeniu ochrany zväzkov párov osôb rovnakého 

pohlavia. Tento rozsudok ESĽP sa (napriek značnej podobnosti s rozsudkom vo veci Oliari a ďalší proti Taliansku) 

v oveľa menšej miere odvoláva na špecifické okolnosti v Taliansku, a preto nastavuje štandard, v zmysle ktorého 

nezabezpečenie špecifického právneho rámca poskytujúceho uznanie a ochranu zväzkom párov osôb rovnakého 

pohlavia je porušením čl. 8 Dohovoru.  

 

4 ZÁVER  

Prvá časť tohto článku sa zaoberala všeobecnými východiskami pre aplikáciu a interpretáciu čl. 8 Dohovoru. 

Najskôr sme v stručnosti poukázali na systém fungovania ochrany ľudských práv vytvorený Dohovorom, ktorý je 

považovaný za jeden z najefektívnejších systémov ochrany ľudských práv, a to aj vďaka zavedeniu individuálnych 

sťažností jednotlivcov. Povinné prijatie jurisdikcie ESĽP od novembra 1998 má pritom aj značný vplyv na stanovenie 

štandardu ochrany jednotlivých práv a slobôd, ktoré vo svojej judikatúre rozvíja ESĽP, a ktorú majú jednotlivé štáty 

povinnosť dodržiavať. 

Ďalej sme predstavili základné interpretačné a aplikačné východiská práva na rešpektovanie súkromného 

a rodinného života v zmysle čl. 8 Dohovoru, pričom sme dospeli k záveru, že ESĽP vykladá toto právo extenzívne 

ako autonómny pojem v rámci svojej rozhodovacej praxe. Čl. 8 Dohovoru je na prvom mieste stelesnením 

negatívneho záväzku štátu nezasahovať do súkromného a rodinného života osôb. Judikatúra ESĽP, na ktorú 

v článku poukazujeme, však vo viacerých rozhodnutiach identifikovala aj pozitívnu zložku – povinnosť štátu vytvoriť 

dostatočný právny rámec zabezpečenia a ochrany týchto práv. Posledný dôležitý koncept predstavuje doktrína 

                                                 

 

114 Ibid, § 205. 
115 Ibid, § 209. 
116 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right to respect for private and family life, 
home and correspondence [online]. Council of Europe/European Court of Human Rights, 2020, s. 68. Rozsudok vo 
veci Orlandi a ďalší proti Taliansku, § 293.  
117 Rozsudok vo veci Orlandi a ďalší proti Taliansku, § 210.   
118 Doplňujúce stanovisko sudkyne Koskelo k rozsudku vo veci Orlandi a ďalší proti Taliansku, § 14.  
119 Ibid, § 19.  
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margin of appreciation (miera uváženia), v zmysle ktorej ESĽP necháva určitý priestor zmluvným štátom a 

akceptuje určité rozdiely pri uplatňovaní jednotlivých ľudských práv a slobôd zo strany štátov. Ako preukazuje ďalšia 

časť tohto článku, práve na doktrínu miery uváženia sa často odvolávajú zmluvné štáty pri právnej úprave, resp. pri 

jej absencii vo veciach uznávania a ochrany párov osôb rovnakého pohlavia. 

Druhá časť týkajúca sa rozsahu ochrany poskytovanej čl. 8 Dohovoru párom osôb rovnakého pohlavia je 

jadrom tohto článku. Prvá premisa, od ktorej sa odvíjajú všetky ďalšie práva týchto párov bola judikovaná 

v rozsudku vo veci Schalk a Kopf proti Rakúsku a spočíva v subsumovaní stabilného a dlhodobého vzťahu osôb 

rovnakého pohlavia pod pojem rodina a rodinný život, a to bez ohľadu na uznanie či potvrdenie takéhoto vzťahu 

manželstvom či registrovaným partnerstvom. Z uvedeného vyplýva, že čl. 8 Dohovoru chráni vzťahy párov osôb 

rovnakého pohlavia aj v prípade tých zmluvných štátov, ktoré neposkytujú týmto párom žiadne oficiálne právne 

uznanie či ochranu. 

Na druhej strane v rozsudku vo veci Schalk a Kopf proti Rakúsku bol konštatovaný špeciálny status 

manželstva, z ktorého (s prihliadnutím aj na prípustnú mieru úvahy štátov) vyplýva možnosť obmedziť manželstvá 

len pre osoby párov rôzneho pohlavia. Čl. 8 Dohovoru teda v zmysle dodnes konštantnej judikatúry ESĽP 

negarantuje homosexuálnym párom právo uzavrieť manželstvo. Obdobný právny záver ESĽP zaujal aj k otázke 

osvojenia dieťaťa pármi osôb rovnakého pohlavia, nakoľko konštatoval, že nedochádza k ich diskriminácii oproti 

manželským párom, ak je osvojenie umožnené len manželom a páry osôb rovnakého pohlavia nemajú možnosť 

uzavrieť manželstvo. Naopak, ak vnútroštátna právna úprava umožňuje osvojenie dieťaťa nezosobášeným párom 

rôzneho pohlavia, resp. jednému z partnerov umožní osvojiť si dieťa druhého partnera, musí štát osvojenie 

sprístupniť aj párom osôb rovnakého pohlavia, v opačnom prípade dochádza k diskriminácii a porušeniu čl. 14 

Dohovoru. 

Následne sme sa zamerali na analýzu troch aktuálnych rozsudkov ESĽP týkajúcich sa posudzovania 

ochrany priznávanej párom osôb rovnakého pohlavia v oblasti ich práva na rodinný život, ale aj zákazu 

diskriminácie. 

Prvý a tretí rozsudok pojednávali o pozitívnom záväzku štátu vytvoriť právny rámec na uznanie (registráciu) 

a ochranu zväzkov týchto párov. Rozsudok vo veci Oliari a ostatní proti Taliansku na jednej strane priniesol záver 

o porušení čl. 8 Dohovoru z hľadiska nesplnenia si pozitívneho záväzku štátu vytvoriť osobitný právny rámec na 

uznávanie a ochranu párov osôb rovnakého pohlavia, avšak je rozporuplné, či uvedený záver možno považovať za 

nastolenie štandardu ochrany týchto párov poskytovanej Dohovorom aj pre ostatné zmluvné štáty, nakoľko ESĽP 

sa v značnej miere odvolával na nastavenie spoločnosti a špecifické okolnosti v Taliansku a zdôrazňoval aj 

rozhodovaciu prax vnútroštátnych súdov. Ako sme sa však vyjadrili, Dohovor garantuje určitú úroveň ochrany 

právam v ňom zakotvených a táto úroveň by nemala závisieť od špecifickej situácie v jednotlivých zmluvných štátov. 

Ak ESĽP v rámci svojej interpretácie konštatuje existenciu pozitívneho záväzku štátu zabezpečiť určitý rozsah práv, 

nemožno prijať záver, že tento pozitívny záväzok sa vzťahuje len na Taliansko.  

V treťom, najaktuálnejšom rozsudku vo veci Orlandi o ostatní proti Taliansku ESĽP ustálil, že neposkytnutie 

žiadnej formy registrácie (ochrany) zväzku (manželstva) uzavretého pármi osôb rovnakého pohlavia v zahraničí 

v dôsledku právneho vákua ich domovského štátu je zlyhaním tohto štátu a porušením čl. 8 Dohovoru. Aj keď nie 

je jednoznačné, či možno tento rozsudok považovať za nasledovanie judikatúry Oliari a ostatní proti Taliansku,120 

v tomto prípade už ESĽP svoje závery formuloval všeobecnejšie bez zdôrazňovania špecifických okolností 

v Taliansku, a to minimálne v rozsahu právnej vety, resp. ratio decidendi predmetného rozsudku. To, či dôjde 

k uplatňovaniu týchto rozsudkov v budúcich analogických prípadoch štátov, ktoré ešte neprijali žiadny právny rámec 

na ochranu a uznávanie párov osôb rovnakého pohlavia, ukáže až ďalší vývoj judikatúry ESĽP. Z uvedeného však 

možno uzavrieť, že oba rozsudky predstavujú dôležité míľniky vo vývoji práva na rodinný život párov osôb 

rovnakého pohlavia a do budúcna môžu znamenať zvýšenie štandardu ochrany ich práv garantovaných 

Dohovorom vo všetkých zmluvných štátoch. 

Druhý rozsudok ESĽP vo veci Taddeucci a McCall proti Taliansku so sebou prináša inovatívny a možno 

revolučný pohľad na diskrimináciu párov osôb rovnakého pohlavia. Pravidlo, ktoré ESĽP formuloval v tomto prípade 

hovorí, že ak je určité právo (v predmetnej veci išlo o právo na udelenie trvalého pobytu z dôvodu zlúčenia rodiny) 

priznané výlučne manželom, avšak páry osôb rovnakého pohlavia nemôžu v danom štáte uzatvárať manželstvá, 

potom sú tieto nezosobášené páry rovnakého pohlavia diskriminované oproti nezosobášeným párom rôzneho 

pohlavia, pretože je s týmito pármi zaobchádzané rovnako, aj napriek tomu, že nezosobášené páry rovnakého 

                                                 

 

120 Najmä preto, že z odôvodnenia nie je zrejmé, či štát zlyhal v dôsledku absencie možnosti akejkoľvek 
registrácie zväzku týchto párov, alebo či dôvodom porušenia čl. 8 Dohovoru je už samotný fakt, že Taliansko 
neposkytovalo žiadny osobitný právny rámec na uznávania a ochranu párov osôb rovnakého pohlavia vo 
všeobecnosti.  
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pohlavia sú v značne odlišnej situácii, nakoľko nemajú možnosť splniť zákonnú podmienku uzavretia manželstva 

na priznanie daného práva. 

Diskriminácia spočívajúca v konaní, kedy sa s osobami v podstatne odlišnej situácii zaobchádza rovnako, 

nie je v judikatúre ESĽP novinkou, avšak aplikácia tohto konceptu na nezosobášené páry rovnakého pohlavia vo 

vzťahu k nezosobášeným párom rôzneho pohlavia predstavuje prelom v ponímaní diskriminácie homosexuálnych 

párov. Tento koncept diskriminácie môže byť v ďalšej rozhodovacej činnosti ESĽP aplikovaný aj na iné práva 

vyplývajúce z práva na rodinný život, ktoré sú výlučne priznávané len manželským párom. Otázkou však zostáva, 

či ESĽP, aj s prihliadnutím na doktrínu margin of appreciation a konsenzus členských štátov Rady Európy, aplikuje 

tento koncept diskriminácie na zvýšenie štandardu a priznanie konkrétneho práva či slobody aj párom osôb 

rovnakého pohlavia. Odpoveď na túto otázku nám dá len čas a ďalšia rozhodovacia činnosť ESĽP.    
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Abstract: The Scholarly article deals with the analysis of the International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia (ICTY) with emphasis on its decision-making activities. The aim of this article is to point out precisely 

those decisions of the ICTY which have significantly influenced international law and international justice. In this 

scholarly article, we deal with the very origin and structure of the ICTY, as well as the analysis of the Tadić case, 

which was historically the first ICTY case. We will also pay attention to the case of Milošević, in which we will be 

able to see its various aspects. The last part of the scholarly article will be devoted to the case of Vojislav Šešelj, 

where we will focus on his acquittal. 

 

Abstrakt: Odborný článok sa zaoberá analýzou Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) 

s dôrazom na jej rozhodovaciu činnosť. Cieľom predmetného článku je poukázať práve na tie rozhodnutia ICTY, 

ktoré do značnej miery ovplyvnili medzinárodné trestné právo a medzinárodnú spravodlivosť. V odbornom článku 

sa zaoberáme samotným vznikom a štruktúrou ICTY, ďalej analýzou prípadu Tadić, ktorý bol historicky prvým 

prípadom ICTY. Taktiež upriamime pozornosť na prípad Milošević v ktorom budeme môcť vidieť jeho rôzne stránky. 

Posledná časť odborného článku bude venovaná prípadu Vojislav Šešelj, kde upriamime pozornosť na jeho 

oslobodenie. 

 

Keywords: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, case Tadić, case Milošević, case Vojislav 

Šešelj 

 

Kľúčové slová: Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu, prípad Tadić, prípad Milošević, prípad 
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1 ÚVOD 

           Podnetom k napísaniu tohto článku bolo predostrieť laikom ale i odbornej verejnosti, problematiku 

Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu práve s poukazom na jej rozhodovaciu činnosť.  

Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) stíhal osoby, ktoré závažne porušili humanitárne právo 

spáchané na území bývalej Juhoslávie od roku 1991, a ktorý vznikol ako reakcia medzinárodného spoločenstva na 

závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva v oblasti bývalej Juhoslávie. 

V odbornom článku bude predmetnom našej analýzy samotný vznik tohto Medzinárodného trestného 

tribunálu, jeho štruktúra a taktiež rozhodovacia činnosť ICTY, ktorá výrazne ovplyvnila medzinárodne právo 

a medzinárodnú spravodlivosť, avšak v mnohých ohľadoch vyvolala aj kontroverzné reakcie verejnosti. 

V nasledujúcej kapitole sa budeme venovať samotnému vzniku a štruktúre ICTY. Následne na to upriamime 

pozornosť na prípad Tadić, v ktorom sa budeme zaoberať otázkou legality ICTY, ďalej otázkou prednosti ICTY pred 

národnými súdmi, a taktiež aj problematikou nedostatočnej vecnej príslušnosti ICTY. Ďalej sa zameriame na prípad 

Miloševića, v ktorom si poukážeme na určité aspekty, ktoré boli podľa niektorých autorov nespravodlivé, a taktiež 

si povieme prečo sa dospelo k záveru o jeho nevine. Taktiež predmetom našej analýzy bude prípad  Vojislav Šešelj, 

v ktorom bude pozoruhodné sa pozrieť ako ho ICTY oslobodil spod všetky body obžaloby. 

 

2 VZNIK MEDZINÁRODNÉHO TRESTNÉHO TRIBUNÁLU PRE BÝVALÚ JUHOSLÁVIU 

Rozpad Sovietskeho zväzu a celého socialistického východného bloku na prelome 80. a 90. rokoch 

minulého storočia viedol k dramatickým politickým a spoločenským zmenám v celej východnej Európe 

a Sovietskeho zväzu, ktoré neobišli ani bývalú Socialistickú federatívnu republiku Juhoslávie.1 V tom čase ju tvorilo 

šesť republík ako: Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Slovinsko a dve 

                                                 

 

1  GROMBÁROVÁ, Marianna: Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu. In: ŠIRICOVÁ, Ľubica : 
Medzinárodné trestné súdnictvo (Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 16. apríla 2010 na 
Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach). Košice: 2010, s. 132, dostupné online na : 
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_14.PDF  

https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_14.PDF
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autonómne oblasti: Kosovo a Vojvodina, ktoré boli súčasťou Srbska. Bola tak zmesou rôznych etnických skupín 

a náboženstiev.2 Vo Federatívnej socialistickej republike Juhoslávie „...okrem radu ekonomických a politických kríz, 

predovšetkým extrémne nacionálne poňatie etnického sebaurčenia národov, ako hlavná príčina konfliktu na 

Balkáne, viedlo v konečnom dôsledku k násilnému rozpadu krajiny. 3 Došlo k rozširovaniu politických strán, ktoré 

na jednej strane obhajovali úplnú nezávislosť republík a na druhej strane požadovali väčšie právomoci pre niektoré 

republiky v rámci federácie.4 

Slovinsko a Chorvátsko vyhlásili dňa 25. júna 1991 svoju nezávislosť a vystúpili tak z federácie.5  Srbsko 

ako jadro federálnej moci a armády obvinilo tieto spomenuté štáty zo separatizmu a napadlo obe novovzniknuté 

štáty. Konflikt sa tak postupne preniesol na celé územie bývalej Juhoslávie „...s výnimkou Macedónska, ktorá sa 

ako jediné odlúčilo pokojnou cestou,  pretože Srbsko oň nejavilo až taký záujem.“ 6 V roku 1992 tak svet spoznal 

nový pojem – etnické čistenie (ethnic cleansing) „...ktorému sa oddávali všetky strany, aby posilnili svoje územné 

ambície.“ 7 

 Najkomplikovanejšia a najkrvavejšia situácia bola v Bosne a Hercegovine, kde sa odhaduje, že bolo 

zabitých viac ako 100 000 ľudí a dva milióny ľudí (viac ako polovica populácie), bolo práve nútených opustiť svoje 

domovy v dôsledku vojny, ktorá zúrila od apríla 1992 do novembra 1995. Avšak najhoršie krutosti vojny sa udiali v 

lete 1995, keď bosnianske mesto Srebrenica (vyhlásená za bezpečnú oblasť Organizáciou spojených národov) 

napadli sily, ktoré viedol bosniansky Srb, veliteľ Ratko Mladić. Počas niekoľkých dní bolo srbskými silami 

popravených viac ako 8 000 bosnianskych moslimských mužov a chlapcov genocídou. Zvyšok žien a detí z mesta 

bol vyhnaný.8  

Konflikt v bývalej Juhoslávie, ktorý si vyžiadal 200-tisíc obetí a milióny utečencov oficiálne ukončila až 

Daytonská mierová zmluva. V predmetnej zmluve sa riešila otázka obnovenia krajiny a rozdelenia Bosny 

a Hercegoviny. Jednotlivé štáty sa ďalej zaviazali k rešpektovaniu suverenity, a k tomu že prípadné budúce konflikty 

budú riešiť mierovou cestou. Takisto predmetná zmluva obsahovala aj záväzok krajín poskytnúť súčinnosť pri 

vyšetrovaní a potrestaní vojnových zločinov.9 „Zatiaľ čo Srbi a Chorváti prezentovali na domácej scéne Daytonskú 

zmluvu ako pozitívne kompromisné riešenie, Bosniaci ju chápali skôr rezervovane a hlavne bytostne nevyhnutnú.“10 

Záverečné znenie zmluvy bolo podpísané v Paríži decembra 1995 za účasti najvyšších európskych politických 

špičiek a dotknutých strán, vrátane USA a Ruska.11 

Keďže sa nedalo očakávať, že by jednotlivé strany tohto konfliktu stíhali svojich vojakov a vedúcich 

politických predstaviteľov sami, tak muselo medzinárodné spoločenstvo túto situáciu riešiť práve založením nového 

medzinárodného trestného tribunálu. Išlo o tribunál ad hoc, t.j. dočasný orgán, ktorý sa má zaoberať zločinmi 

spáchanými v určitej vymedzenej dobe a na území daných štátov.12 

                                                 

 

2 Oficiálna webová stránka ICTY, https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflicts  
3  GROMBÁROVÁ, Marianna: Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu. In: ŠIRICOVÁ, Ľubica : 
Medzinárodné trestné súdnictvo (Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 16. apríla 2010 na 
Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach). Košice: 2010, s. 133, dostupné online na : 
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_14.PDF 
4 Oficiálna webová stránka ICTY, https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflicts  
5 Oficiálna webová stránka ICTY, https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflicts  
6  GROMBÁROVÁ, Marianna: Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu. In: ŠIRICOVÁ, Ľubica : 
Medzinárodné trestné súdnictvo (Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 16. apríla 2010 na 
Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach). Košice: 2010, s. 133, dostupné online na : 
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_14.PDF 
7 Tamže, š. 133. 
8 Oficiálna webová stránka ICTY, https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflicts  
9  GROMBÁROVÁ, Marianna: Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu. In: ŠIRICOVÁ, Ľubica : 
Medzinárodné trestné súdnictvo (Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 16. apríla 2010 na 
Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach). Košice: 2010, s. 133., dostupné online na : 
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_14.PDF 
10  GROMBÁROVÁ, Marianna: Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu. In: ŠIRICOVÁ, Ľubica : 
Medzinárodné trestné súdnictvo (Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 16. apríla 2010 na 
Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach). Košice: 2010, s. 133, dostupné online na : 
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_14.PDF 
11 Tamže, s.134.  
12 VÁLEK Petr: Klíčová rozhodnutí medzinárodnách trestních tribunálů vo svetle medzinárodního práva. Praha : 
Nakladatelství C.H.Beck, 2009, s. 3. 

https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflicts
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_14.PDF
https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflicts
https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflicts
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_14.PDF
https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflicts
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_14.PDF
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Pred zriadením Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ang. International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia) (ďalej len „ICTY“) 13 , existoval v Európe iba jeden orgán tohto typu, a to 

Norimberský tribunál. 14 Avšak tento tribunál vznikol za podstatne odlišných historických okolností. Jeho právnym 

základom sa stala medzinárodná zmluva .15 Tokijský tribunál bol zriadený Vyhlásením generála MacArthura.16 

Naproti tomu v dobe príprav zriadenia ICTY ozbrojený konflikt v bývalej Juhoslávii, ktorý sme si vyššie spomenuli 

ešte trval, a to predovšetkým v Bosne a Hercegovine. Najvýznamnejší účastníci tohto konfliktu: Chorvátsko 

a Federatívna republika Juhoslávie, pritom z dôvodu solidarity so svojimi spojencami v bosnianskom konflikte boli 

práve proti zriadeniu takéhoto medzinárodného trestného tribunálu. Z tohto dôvodu teda nebolo možné postupovať 

podľa skúseností s Norimberským tribunálom a tak zriadiť ICTY medzinárodnou zmluvou. Medzinárodne 

spoločenstvo tak muselo nájsť iné riešenie.17 

Tým riešením sa stalo nakoniec prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov (ďalej 

len „Bezpečnostná rada OSN“) č. 827 zo dňa 25. mája 1993  prijatou na základe kapitoly VII Charty OSN. 

Integrálnou súčasťou predmetnej rezolúcie je aj Štatút ICTY (ďalej len „Štatút“)18, ktorý predstavuje základný 

dokument jeho fungovania. V dôsledku rýchleho zabezpečenia fungovania ICTY nebol daný Štatút prijatý na 

medzinárodnej konferencii...„tak ako tomu bolo v prípade Medzinárodného trestného súdu.“ 19  V prípade 

Medzinárodného trestného súdu (ďalej len „ICC“) išlo o odlišnú situáciu. Právomoc ICC bola založená 

mnohostrannou zmluvou, ktorá bola prijatá 17. júla 1998 na diplomatickej konferencii v Ríme 20– Rímsky štatút.21. 

Treba však poznamenať, že Medzinárodný trestný súd bol vytvorený až po vzniku ICTY a ICTR                        

(Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu).22 

Hlavnou úlohou ICTY podľa článku 1 Štatútu je... „stíhať osoby zodpovedné za závažné porušenia 

medzinárodného humanitárneho práva spáchané na území bývalej Juhoslávie od roku 1991.“ 23 ICTY tak má 

právomoc stíhať osoby, ktoré spáchajú alebo nariadia, aby boli spáchané, závažné porušenia Ženevských 

dohovorov z 1949, ďalej osoby, ktoré porušujú zákony a obyčaje vojny (Haagsky dohovor ), taktiež osoby páchajúce 

genocídu (Dohovor o genocíde z roku 1948) , zločiny proti ľudskosti (čiastočne norimberský zákon).24 

V zmysle čl. 29 Charty OSN sa ICTY stal pomocným orgánom Bezpečnostnej rady OSN. Podľa čl. 39 Charty 

OSN môže Bezpečnostná rada OSN v prípadoch, keď dôjde k ohrozeniu mieru, porušeniu mieru alebo útočnému 

činu prijímať podľa jeho čl. 4125 opatrenia bez použitia sily.26 

ICTY za svojej existencie obvinil 161 osôb a odsúdil 90 z nich. 27 Niektorí z nich budú aj predmetom analýzy 

nižšie v našom článku. 

 

                                                 

 

13 JANKUV, Juraj – LANTAJOVÁ, Dagmar - BLAŠKOVIČ, Juraj : Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na 
právny poriadok Slovenskej republiky. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 234. 
14 VÁLEK Petr: Klíčová rozhodnutí medzinárodnách trestních tribunálů vo svetle medzinárodního práva. Praha : 
Nakladatelství C.H.Beck, 2009, s. 3. 
15 Dohoda o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi spolu so Štatútom Medzinárodného 
vojenského súdneho dvora zo dňa 8. augusta 1945 
16 ŠTRUMA, Pavel : Mezinárodní trestní soud a stíháni zločinů podle mezinárodního práva. Praha : Nakladatelství 
Karolinum, 2002, s 4. 
17  DUNOFF, Jeffrey- RATNER, STEVEN R.-WIPPMAN, David : International Law, norms, actors, process 
a problem – oriented approach. : New York, Wolters Kluwer, 2015, s. 600. 
18 Statut ICTY, dostupný online na: https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf  
19 JANKUV, Juraj – LANTAJOVÁ, Dagmar - BLAŠKOVIČ, Juraj : Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na 
právny poriadok Slovenskej republiky. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 234. 
20 PAVLÍKOVÁ, Lucia: Rozsah právomocí medzinárodných trestných tribunálov (skutkové podstaty zločinov) In: 
ŠIRICOVÁ, Ľubica : Medzinárodné trestné súdnictvo (Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 
16. apríla 2010 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach). Košice: 2010, s. 68., dostupné online na : 
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_14.PDF 
21 Rímsky štatút ICC, dostupný online na: https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf  
22 PAVLÍKOVÁ, Lucia: Rozsah právomocí medzinárodných trestných tribunálov (skutkové podstaty zločinov) In: 
ŠIRICOVÁ, Ľubica : Medzinárodné trestné súdnictvo (Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 
16. apríla 2010 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach). Košice: 2010, s. 68., dostupné online na : 
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_14.PDF 
23 Statut ICTY, article 1, dostupné online na :  
https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf  
24 BEIGBEDER, Yves: International Criminal Tribunals. UK: Palgrave Macmillan, 2011, s. 54. 
25 toto ustanovenie obsahuje demonštratívny výpočet takých opatrení. 
26 VÁLEK Petr: Klíčová rozhodnutí medzinárodnách trestních tribunálů vo svetle medzinárodního práva. Praha : 
Nakladatelství C.H.Beck, 2009, s. 3-4. 
27 Key Figures of the Cases, dostupné online na : https://www.icty.org/en/cases/key-figures-cases  
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2.1. Štruktúra ICTY 

ICTY má sídlo v Haagu „...pričom jeho vzťahy ako orgánu OSN voči hostiteľskému štátu sú upravené 

osobitnou medzinárodnou zmluvou.“28    ICTY pozostáva z troch súdnych senátov (Trial Chambers), jedného 

odvolacieho senátu (Appeal Chamber), prokurátora a kancelárie.29  

V rámci ICTY existujú dve skupiny sudcov, a to po prvé stáli sudcovia (permanent judges), ktorých môže 

byť maximálne šestnásť a ktorí sú volení Valným zhromaždením OSN, a po druhé ad hoc sudcovia,30 ktorých je 

možné na základe rozhodnutia Generálneho tajomníka OSN prideliť tribunálu. Avšak počet tejto skupiny je 

obmedzený na dvanásť sudcov.31 Súdne senáty sa skladajú z troch sudcov, pričom odvolania rozhoduje päťčlenný 

senát. Títo sudcovia odvolacieho senátu sú vyberaní pre každé jedno odvolanie zo siedmich členov odvolacieho 

senátu.32 

„Prokurátor (Prosecutor) je zodpovedný za vyšetrovanie a stíhanie osôb zodpovedných za závažné 

porušenia medzinárodného humanitárneho práva spáchané na území bývalej Juhoslávie od 1. januára 1991.“ 33 

Štatút ICTY ako esenciálnu podmienku pre fungovanie prokurátora vyžaduje práve jeho nezávislosť. Taktiež 

prokurátor nemôže žiadať a ani prijímať žiadne pokyny od nijakého štátu alebo osoby. Pokiaľ ide o samotný spôsob 

jeho kreovania, tak prokurátora vymenúva Bezpečnostná rada OSN na základe nominácie Generálneho tajomníka 

OSN.34 Podmienky vhodnosti kandidáta na prokurátora sú vymedzené v čl. 16 ods. 4 Štatútu, ktoré treba splniť 

kumulatívne. Ide o vysoký morálny kredit a najvyššiu mieru schopností a skúseností v oblasti kriminálneho 

vyšetrovania a trestného stíhania. Funkčné obdobie prokurátora sú 4 roky, a podobne ako v prípade stálych sudcov 

môže byť opätovne zvolený.35 

Ďalšou organizačnou zložkou ICTY je kancelária (Registry), ktorej úlohou je „...poskytovať administratívne 

služby tak súdnym panelom, odvolaciemu panelu, prokurátorovi, ako aj obhajobe.“36 Avšak okrem toho poskytuje 

aj tie správy, ktoré v rámci štátu zvyčajne poskytuje ministerstvo spravodlivosti.37  Na čele kancelárie je kancelár 

(Registrar), ktorého vymenúva Generálny tajomník OSN. 38 Avšak čo treba poznamenať, tak v rámci kancelárie 

ICTY bol zriadený Úrad pre záležitosti právnej pomoci a obhajoby (The Office of Legal Aid and Defence Matters), 

ktorého úlohou je práve „...poskytovanie obhajcov pre tie obvinené osoby, ktoré si to nemôžu z ekonomických 

dôvodov dovoliť.“39 

 

3 PRÍPAD TADIĆ 

Bosniansky Srb Duško Tadić bol predsedom miestneho výboru Srbskej demokratickej strany v Kozaraci40, 

a v histórii ako prvý čelil skutkom uvedených v obžalobe pred ICTY. Dňa 12. februára 1994 bol Duško Tadić 

zadržaný v Nemecku , a potom dňa 24. apríla 1995 bol odovzdaný ICTY.41 Následne  v roku 1997  rozhodnutím 

senátu (Trial Chamber) bol odsúdený na dvadsaťročný trest odňatia slobody nasledovne : Duško Tadić na základe 

individuálnej trestnej zodpovednosti (článok 7 ods. 1 Štatútu) za : 

                                                 

 

28 VRŠANSKÝ, Peter – VALUCH, Jozef a kol. : Medzinárodné právo verejné (Osobitná časť). Bratislava : Wolters 
Kluwer s.r.o., 2015, s. 431. 
29BEIGBEDER, Yves: International Criminal Tribunals. UK: Palgrave Macmillan , 2011, s. 55. 
30 v Štatúte ICTY označovaný pojmom : ad litem judge 
31 JANKUV, Juraj – LANTAJOVÁ, Dagmar- BLAŠKOVIČ, Juraj : Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny 
poriadok Slovenskej republiky. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 239. 
32 VRŠANSKÝ, Peter – VALUCH, Jozef a kol. : Medzinárodné právo verejné (Osobitná časť). Bratislava : Wolters 
Kluwer s.r.o., 2015, s. 431. 
33 Statut ICTY article 16 , dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf 
34 Statut ICTY article 16 , dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf 
35 Statut ICTY article 16, dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf 
36 JANKUV, Juraj – LANTAJOVÁ, Dagmar - BLAŠKOVIČ, Juraj : Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na 
právny poriadok Slovenskej republiky. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 241. 
37 Tamže, s. 241. 
38 Statut ICTY article 17 , dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf 
39 JANKUV, Juraj - LANTAJOVÁ, Dagmar - BLAŠKOVIČ, Juraj : Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na 
právny poriadok Slovenskej republiky. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 241. 
40  v dnešnej Bosne a Hercegovine 
41 VÁLEK Petr: Klíčová rozhodnutí medzinárodnách trestních tribunálů vo svetle medzinárodního práva. Praha : 
Nakladatelství C.H.Beck, 2009, s.41. 
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 zločiny proti ľudskosti (článok 5 Štatútu - prenasledovanie z politických, rasových alebo náboženských 

dôvodov; nehumánne činy) a 

 porušenie zákonov a obyčaje vojny (článok 3 Štatútu - kruté zaobchádzanie).42 

 

3.1.  Otázka legality ICTY 

Otázka legality ICTY sa stala predmetom skúmania samotného ICTY hneď v prvom vyššie spomínanom 

prípade Prokurátor v. Tadić „... kde obhajoba vzniesla námietku legality ICTY už počas procesu pred súdnym 

senátom č. II ICTY.“43. Obhajoba tvrdila, že založenie ICTY v zmysle Charty OSN nie je platné.  Totiž obhajoba 

uviedla, že aby zriadenie tohto ICTY bolo zákonné, tak musí byť zriadený buď medzinárodnou zmluvou, súhlasným 

aktom štátov alebo na základe dodatku k Charte OSN. A preto obhajoba takéto zriadenie ICTY rezolúciou 

Bezpečnostnej rady OSN považovala za nezákonné.44 Súdny senát č. II ICTY ale poukázal na skutočnosť, že 

Charta OSN vo svojej kapitole VII priznáva Bezpečnostnej rade relatívne široké právomoci, takže by podľa tejto 

kapitoly jej rozhodnutia nemali byť preskúmateľné. Zároveň ďalej uviedol, že ani pod kompetenciu tribunálu 

nespadá preskúmavanie rozhodnutí Bezpečnostnej rady. Avšak keďže s týmto rozhodnutím obhajoba nebola 

spokojná, odvolala sa.45 

„Následne teda obhajoba podala odvolanie na odvolací senát z dôvodu právneho omylu v troch oblastiach, 

ktorými boli namietané nelegálne zriadenie ICTY, protiprávnosť prednosti ICTY pred národnými súdmi a nedostatok 

vecnej príslušnosti ICTY.“46 

Odvolací senát dospel k záveru, že pri skúmaní legality zriadenia ICTY je potrebné brať do úvahy úmysel 

zriaďovateľa t.j. Bezpečnostná rada OSN, vyjadrený v zakladajúcom dokumente. A teda úlohou ICTY je stíhať 

osoby za závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva.47 Odvolací senát ďalej uviedol, že disponuje 

právomocou rozhodovať o svojej vlastnej kompetencii (táto právomoc, známa v nemčine ako princíp „Kompetenz-

Kompetenz“, vo francúzštine „la compétence de la competénce“), nemusí byť výslovne ustanovená v zakladajúcich 

dokumentoch týchto tribunálov (tzv. implicitná právomoc).48 

„Nejde iba o moc v rukách tribunálu. Pokiaľ v medzinárodnom práve neexistuje integrovaný súdny systém a 

kde každý súdny alebo rozhodcovský orgán potrebuje osobitný ústavný nástroj vymedzujúci jeho právomoc, prvou 

povinnosťou súdu - ako každého iného súdneho orgánu - je overiť si jeho vlastnú právomoc“. 49  

Odvolací senát teda zamietol nelegálnosť zriadenia ICTY, nakoľko Bezpečnostná rada OSN má právomoc 

konať na základe kapitoly VII Charty OSN (čl. 39).50  V nadväznosti na čl. 39 Charty OSN Bezpečnostná rada OSN 

má možnosť na základe čl. 41 Charty OSN prijať opatrenia bez použitia sily, a taktiež podľa čl. 42 Charty OSN prijať 

opatrenia s použitím sily, ktorých cieľom je práve zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. A teda takéto 

zriadenie ICTY nie je v rozpore s Chartou OSN, a nie je možné teda ani toto jeho zriadenie považovať za nelegálne, 

                                                 

 

42 Case Information Sheet (IT-94-1) : Duško Tadić, dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/cases/tadic/cis/en/cis_tadic_en.pdf  
43 JANKUV, Juraj – LANTAJOVÁ, Dagmar - BLAŠKOVIČ, Juraj : Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na 
právny poriadok Slovenskej republiky. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 247. 
44 Prosecutor vs. Tadić, Decision on the Defence Motion for the  Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 
1995, § 26-27 dostupné online na: https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm  
45 JAKUBOVÁ, Jana: Podiel a účasť Bezpečnostnej rady OSN na vzniku a fungovaní medzinárodných trestných 
súdov. In: Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu. In: ŠIRICOVÁ, Ľubica : Medzinárodné trestné 
súdnictvo (Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 16. apríla 2010 na Právnickej fakulte 
UPJŠ v Košiciach). Košice: 2010, s. 43, dostupné online na: 
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_14.PDF  
46 JANKUV, Juraj, LANTAJOVÁ, Dagmar, BLAŠKOVIČ, Juraj : Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na 
právny poriadok Slovenskej republiky. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 247. 
47 Tamže, s. 247. 
48 Prosecutor v. Tadic,  Decision on the Defence Montion for Intercolutory Appeal on Jurisdiction,§ 18, dostupné 
online na:  https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm  
49 Tamže, § 18.  
Sudca Adolfo E. Cordova, nesúhlasné stanovisko, poradné stanovisko k rozsudkom správneho tribunálu I.L.O. na 
základe sťažností proti U.N.E.S.C.O., 1956 I.C.J. Správy, 77, 163 (poradné stanovisko z 23. októbra) 
50 ohrozenie mieru, porušenie mieru, agresia. 
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pretože „...opatrenia uvedené v článku 41 51 sú iba ilustračnými príkladmi, ktoré zjavne nevylučujú ďalšie 

opatrenia.“52  Ide teda o negatívnu definíciu, ktorá  vyžaduje iba to, aby opatrenia nezahŕňali „použitie sily.“ 53 

 

3.2.  Otázka prednosti ICTY pred národnými súdmi 

Odvolací senát odmietol argumenty obhajoby ohľadom spochybnenia prednosti ICTY pred vnútroštátnymi 

súdmi, ktoré sa opierali o tri body ako: jurisdikcia vnútroštátnych súdov, zasahovanie do suverenity štátov a o 

zásadu Jus De Non Evocando (resp. odňatie práva na riadne súdne konanie pred národným súdom,54 pretože 

jurisdikcia ICTY nie je spochybnená existenciou prípadnej príslušnosti vnútroštátnych súdov. 55 Taktiež v čl. 9 

Štatútu je inkorporovaný princíp konkurenčnej právomoci, čo znamená, že v prípade konkurencie jurisdikcie tohto 

ICTY a vnútroštátnych súdov má vždy prednosť ICTY.56 Odvolací senát ICTY potvrdil nadradenosť ICTY pred 

vnútroštátnymi súdmi. Ďalej uviedol, že zločiny o aké ide vo veci samej, nie sú zločinmi čisto domácej povahy, ale 

ide o zločiny univerzálnej povahy, ktoré sú „...v medzinárodnom práve uznané ako závažné porušenia 

medzinárodného humanitárneho práva a presahujú záujmy ktoréhokoľvek štátu.“57 

 

3.3.  Otázka nedostatočnej vecnej príslušnosti ICTY 

Na základe predmetnej obžaloby sa Duško Tadić  na miestnej úrovni v priebehu roka 1992, dopustil v okolí 

Prijedoru v Bosne a Hercegovine zločinov v rôznych formách účastníctva ako: vraždy, sexuálne zločiny, mučenie 

Bosnianskych moslimov a Chorvátov. Práve časť týchto zločinov sa údajne mala odohrať v tábore smrti Omarska,. 

Ďalej v obžalobe sa hovorí, že „...všetci väzni v tábore Omarska a bosnianski moslimovia a Chorváti z Prijedoru 

boli vo všetkých relevantných obdobiach osoby chránené Ženevskými dohovormi  z roku 1949.“ V predmetnom 

prípade išlo konkrétne o porušenie čl. 3 spoločného Ženevským dohovorom (1949). 58  

Proti tomuto bodu obžaloby sa obhajoba Duška Tadića bránila práve námietkou nedostatku jurisdikcie tohto 

tribunálu nachádzajúcu sa v Pravidle 73(A) i (Rules of Procedure and Evidence) Procesného a dôkazného poriadku 

ICTY.59 Obhajoba tvrdila, že obvinení nemôže byť súdení podľa čl. 3 Štatútu „.... pretože tento článok je založený 

na Haagskom dohovore (IV) o rešpektovaní zákonov a obyčají vojny na zemi a jeho právnych predpisov 18. októbra 

1907 („Haagsky dohovor“) a protokol I z roku 1977, ktoré sa uplatňujú iba na medzinárodný konflikt, pričom žiaden 

z nich v skutočnosti neexistoval v nijakom relevantnom čase alebo na akomkoľvek relevantnom mieste.“ 60 

Prokurátor na to reagoval tvrdením, že pojem zákony alebo obyčaje vojny vymedzený v článku 3 Štatútu sa 

vzťahuje jednak na medzinárodný, tak i na vnútroštátny ozbrojený konflikt.61 Súdny senát ICTY uviedol, že v čl. 3 

Štatútu nie je uvedené, že by sa mal aplikovať iba na medzinárodný ozbrojený konflikt, keďže v čl. 3 Štatútu  ide 

len o demonštratívny výpočet zločinov, ktoré  boli prevzaté z IV. Haagskeho dohovoru o zákonoch a obyčají vojny, 

a teda nemali by sa obmedzovať iba na medzinárodné konflikty, nakoľko medzinárodné obyčajové právo upravuje 

aj vnútroštátne ozbrojené konflikty. Súdny senát prišiel taktiež k záveru , že trestná zodpovednosť jednotlivca, ktorý 

tieto pravidlá porušuje, preto nie je v rozpore so zásadou nullum crimen sine lege.62 

Proti tomuto rozhodnutiu sa obhajoba Duška Tadića odvolala. Avšak zatiaľ čo pred súdnym senátom 

obhajoba Duška Tadića tvrdila, že ICTY má jurisdikciu iba nad zločinmi spáchanými v podmienkach 

medzinárodného ozbrojeného konfliktu, a že tak v oblasti Prijedoru prebiehal vnútroštátny ozbrojený konflikt, tak 

                                                 

 

51 ide o demonštratívny výpočet opatrení 
52 JANKUV, Juraj – LANTAJOVÁ, Dagmar - BLAŠKOVIČ, Juraj : Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na 
právny poriadok Slovenskej republiky. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 247. 
53 Prosecutor v. Tadic,  Decision on the Defence Montion for Intercolutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, 
§ 35, dostupné online na :  https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm  
54 Tamže, § 50. 
55 Tamže, § 54-55. 
56 JANKUV, Juraj – LANTAJOVÁ, Dagmar - BLAŠKOVIČ, Juraj : Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na 
právny poriadok Slovenskej republiky. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 248. 
57 Prosecutor v. Tadić , Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appel on Jurisdiction, 2 October 1995,    
§ 59, dostupné online na:  https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm  
58 Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1-I, Indictment, 13 February 1995, dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/cases/tadic/ind/en/tad-ii950213e.pdf 
59 Rules of Procedure and Evidence, IT/32/Rev.5, 15 June 1995, Rule 73(A) : „Preliminary motions by the 
accused shall include: (i) objections based on lack of jurisdiction“, dostupné online na : 
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/Radikalizmus%20a%20extr%C3%A9mizmus/IT032_rev5_en.pdf  
60 Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1-T, Decision on Jurisdiction, 10 August 1995, § 57, dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/cases/tadic/tdec/en/100895.htm  
61 Tamže, § 57. 
62 Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1-T, Decision on Jurisdiction, 10 August 1995, § 58-§65, dostupné online 
na : https://www.icty.org/x/cases/tadic/tdec/en/100895.htm 
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pred odvolacím senátom ICTY tvrdila, že tam vôbec nebol ozbrojený konflikt.63 Odvolací senát ICTY preto najskôr 

skonštatoval, že v predmetnom prípade naozaj išlo o ozbrojený konflikt. Následne na to sa zameral na otázku, či 

sa Štatút  vzťahuje iba na medzinárodné ozbrojené konflikty, alebo aj na vnútroštátny ozbrojený konflikt. Odvolací 

senát ICTY uviedol, že čl. 2 Štatútu , ktorý výslovne hovorí o závažných porušeniach Ženevských dohovorov z roku 

1949 sa vzťahuje iba na medzinárodné ozbrojené konflikty. Avšak v prípade čl. 3 Štatútu , ktorý upravuje porušenia 

zákonov a obyčají vojny, odvolací senát ICTY uviedol, že ide o všeobecné ustanovenie, ktoré pokrýva všetky 

porušenia medzinárodného humanitárneho práva, ktoré nespadajú pod čl. 2, 4 a 5 Štatútu. A teda môže ísť tak 

o konflikt vnútroštátnej ako i medzinárodnej povahy.64  

Význam predmetného rozsudku v prípade Tadić uznali aj tí sudcovia65, ktorí k nemu z rôznych dôvodov 

pripojili svoje odlišné stanoviská. A teda možno konštatovať, že ICTY tak urobil rozhodujúci krok k rozptýleniu 

pochýb o svojom zmysle a prispel tak k potvrdeniu progresívneho vývoja medzinárodného humanitárneho 

a medzinárodného trestného práva. 

 

4 PRÍPAD MILOŠEVIĆ 

Slobodan Milošević sa  narodil  20. augusta 1941 v Požarevaci, kde ukončil základnú školu a gymnázium 

a v roku 1964 Právnickú fakultu v Belehrade. Počas svojho života zastával rôzne funkcie ako napríklad od roku 

1969 do roku 1973 bol zástupcom generálneho riaditeľa v spoločnosti Tehnogas a následne potom päť rokov bol 

generálnym riaditeľom. Ďalej v rozpätí rokoch 1978 až 1983 bol prezidentom Beobanky.66 Taktiež v roku 1989 bol 

zvolený za predsedu Socialistickej strany Srbska ( ďalej len „SPS“). V roku 1990 ako kandidát SPS sa stal prvým 

prezidentom Srbskej republiky. V roku 1997 bol zvolený za prezidenta Federatívnej republiky Juhoslávie a v tejto 

funkcii zotrval do roku 2000. Taktiež bol prezidentom najvyššej obrannej rady a veliteľom armády bývalej 

Juhoslávie. 67 

V roku 1997 bol Slobodan Milošević obvinený z genocídy, vojnových zločinov a zo zločinov proti ľudskosti. 

Jeho vládnutie bolo poznačené krvavými balkánskymi vojnami - v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a v Kosove.68 

Počiatočná obžaloba na Slobodana Miloševića, Milana Milutinovića, Nikolu Šainovića, Dragoljuba Ojdanića a Vlajko 

Stojiljković69 sa týkala zločinov spáchaných v Kosove, ktorá bola potvrdená sudcom Davidom Huntom 24. mája 

1999 a zverejnená 27. mája 1999. Obžaloba bola zmenená a doplnená 29. júna 2001, a 16. októbra 2001 

prokuratúra podala druhé zmenené a doplnené obvinenie. V roku 2002 bolo oddelené konanie proti Miloševićovi 

od konania proti ďalším obvineným.70   

Obžaloby na Slobodana Miloševića: 

Kosovo: Slobodan Milošević bol obvinený zo spáchania zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov v 

Kosove v roku 1999. Taktiež údajne nariadil deportáciu 800 000 kosovských Albáncov a vraždu približne 600 

Albáncov. Ďalej mu boli dávané za vinu sexuálne útoky, ktoré boli údajne vykonávané ozbrojenými silami 

Federatívnej republiky Juhoslávie a Srbska proti kosovským Albáncom a kampaň na zničenie majetku vo 

vlastníctve Albánskych civilistov.71 

Chorvátsko: Slobodan Milošević bol obvinený za zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny v Chorvátsku v 

rokoch 1991 až 1992. V obžalobe sa tvrdí, že nariadil vraždy stoviek civilistov a vyhostenie 170 000 Srbov z 

domovov. 72 

                                                 

 

63 Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1-AR72, Decision on Jurisdiction, 2 October 1995, § 65, dostupné online 
na: https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm  
64 Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1-AR72, Decision on Jurisdiction, 2 October 1995, dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm  
65 napr. sudca Georges Abi- Saab, sudca Rustam S. Sidhwa, sudca Haopei Li 
66 bola jednou z najväčších finančných inštitúcii v bývalej Juhoslávii 
67  Istinomer Slobodan Milošević,dostupné online na: https://www.istinomer.rs/akter/slobodan-milosevic/  
68 TERAZ.SK : ICTY nestihol usvedčiť Slobodana Miloševića z rozsiahlej obžaloby, dostupné online na : 
https://www.teraz.sk/najnovsie/icty-slobodan-milosevic/47208-clanok.html  
69 prípad č. IT-99-37 
70 Case information sheet (IT-02-54): Slobodan Milošević, dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/cis/en/cis_milosevic_slobodan_en.pdf  
71 Initial Indictment Kosovo , dostupné online na :  
https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/en/mil-ii990524e.htm  
72 Initial Indictiment „Croatia“, dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/en/ind_cro010927.pdf  
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Bosna a Hercegovina: tretia obžaloba obviňuje Slobodana Miloševića zo spáchania genocídy, zločinov proti 

ľudskosti a vojnových zločinov v Bosne v rokoch 1992 až 1995. Milošević je údajne zodpovedný za rozsiahle zabitie 

tisícov bosnianskych moslimov a bosnianskych Chorvátov.73 

Dňa 1. apríla 2001 bol Slobodan Miloševič zatknutý a prevezený do ústrednej belehradskej väznice. ICTY 

od 12. februára 2002 doslova viedol proti Miloševićovi maratónsky proces.74 Konanie proti Slobodanovi Miloševičovi 

je niektorými považované a označované za prelom medzinárodnej spravodlivosti, a taktiež malo zásadný význam 

pre národy bývalej Juhoslávie, ktoré boli najviac postihnuté zločinmi, z ktorých bol obvinený.75 ICTY preukázal         

„... že ani prezident krajiny nemôže využiť svoju funkciu vysokého úradu na to, aby sa domáhal imunity voči 

trestnému stíhaniu.“76 

Slobodan Milošević sa rozhodol zastupovať pred ICTY sám. 77  Keďže Milošević odmietol vyškoleného 

obhajcu, tak s cieľom zabezpečiť spravodlivý súdny proces bolo dňa 30. augusta 2001 vydané uznesenie, ktorým 

sa mu určil právny zástupca, ktorý mal vystupovať ako tzv. amici curiae. Následne na to dňa 6. septembra mu 

pridelili Stevena Kaya, Branislava Tapuškovića a Michaila Wladimiroffa. Títo tzv. amici curiae boli menovaní nie 

preto, aby zastupovali obvineného, ale len aby mu radili v prípade. 78 Na žiadosť Miloševića vo veci právneho 

poradenstva mu boli pridelení Ramsey Clark a John Livingston. Ramsey Clark a John Livingston dostali 

privilegovaný prístup k obvineným, čo znamenalo, že ich komunikácia so Slobodanom Miloševićom, či už na 

stretnutiach alebo telefonicky, nebola monitorovaná ICTY. Následne dňa 10. apríla 2002 obvinený Milošević označil 

na súde Zdenka Tomanovićova a Dragoslava Ognjanovićova za svojich spolupracovníkov, s ktorými chcel 

komunikovať.  Dňa 16. apríla 2001 vydal ICTY uznesenie, ktorým odvolal Ramseya Clarka a Johna Livingstona 

a menoval Zdenka Tomanovića a Dragoslava Ognjanovića za jeho obhajcov, s ktorými mohol Milošević 

komunikovať za účelom prípravy jeho obhajoby. 79  Treba podotknúť, že za rovnakých podmienok mu bola 

umožnená komunikácia aj s Brankom Rakićom. Dňa 10. októbra 2002 bol odvolaný Michail Wladimiroff za amicus 

curiae a v roku 2003 bolo uvedené, že v dôsledku uzavretia prípadu prokuratúrou už služby amicus curiae nie sú 

potrebné.80 

„Prokuratúra s využitím procesných noviniek, ako napríklad predložením viacerých svedeckých výpovedí v 

písomnej forme, predstavila svoj prípad v priebehu 90 zasadacích dní,“ čo možno skonštatovať, že je pre prípad 

takého rozsahu a zložitosti pozoruhodný úspech.81 

ICTY od začiatku vyvažoval záujmy obetí na dôkazoch o prejednávaných trestných činov s právom 

obžalovaného na spravodlivý súdny proces. Tisíce divákov, ktorí sledovali tento súdny proces naživo v Srbsku, sa 

mohli presvedčiť o spravodlivom prístupe ICTY a jeho snahu dohliadnuť na to, aby Miloševićove práva boli riadne 

rešpektované v plnom rozsahu. ICTY poskytoval viac času na krížový výsluch svedkov obžaloby a na 

prezentovanie svojich dôkazov. Podľa oficiálnych dokumentoch sa brali do úvahy aj Miloševićove zdravotné 

problémy, čo sa prejavilo v tom, že sa skrátil pracovný deň a pracovný týždeň súdu a taktiež sa prerušila činnosť 

súdu na 76 dní. A teda celkovo súdny proces trval 4 roky, avšak pričom skutočné prezentovanie dôkazov trvalo 

v skutočnosti iba 14 mesiacov.82  

Podľa prokurátorky ICTY Carli del Ponte, smrť Slobodana Miloševića pár týždňov pred ukončením procesu, 

zabránila spravodlivosti v tomto predmetnom prípade. „Trestné činy, za ktoré bol obvinený, vrátane genocídy, však 

                                                 

 

73 Initial Indictiment „Bosna and Herzegovina“, dostupné online na :  
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82 Slobodan Milošević Trial - Prosecution´s case , dostupné online na: https://www.icty.org/en/content/slobodan-
milo%C5%A1evi%C4%87-trial-prosecutions-case  

https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/en/mil-ii011122e.htm
https://www.teraz.sk/najnovsie/icty-slobodan-milosevic/47208-clanok.html
https://www.icty.org/en/content/slobodan-milo%C5%A1evi%C4%87-trial-prosecutions-case
https://www.icty.org/en/content/slobodan-milo%C5%A1evi%C4%87-trial-prosecutions-case
https://www.icty.org/en/content/slobodan-milo%C5%A1evi%C4%87-trial-prosecutions-case
https://www.icty.org/en/content/slobodan-milo%C5%A1evi%C4%87-trial-prosecutions-case
https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/cis/en/cis_milosevic_slobodan_en.pdf
https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/cis/en/cis_milosevic_slobodan_en.pdf
https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/cis/en/cis_milosevic_slobodan_en.pdf
https://www.icty.org/en/content/slobodan-milo%C5%A1evi%C4%87-trial-prosecutions-case
https://www.icty.org/en/content/slobodan-milo%C5%A1evi%C4%87-trial-prosecutions-case
https://www.icty.org/en/content/slobodan-milo%C5%A1evi%C4%87-trial-prosecutions-case
https://www.icty.org/en/content/slobodan-milo%C5%A1evi%C4%87-trial-prosecutions-case


 

114 

 

nemôžu zostať nepotrestané.“ Taktiež uviedla, že medzinárodné spoločenstvo a tribunál sú zodpovední za to, aby 

všetci títo obvinení boli postavení pred súd a boli súdení v Haagu, najmä Radovan Karadžić a Ratko Mladić.83     

Možno konštatovať, že tento prípad mohol práve určitým spôsobom znížiť dôveryhodnosť ICTY, a to najmä 

u srbskej verejnosti. Čo je naozaj skutočne zaujímavé je práve to, že ICTY 24. februára 2006 zamietol žiadosť 

Slobodana Miloševića o predbežné prepustenie a povolenie cesty do Ruska s cieľom liečby v moskovskom inštitúte 

špecializovanom na srdcovo-cievne ochorenia84, pričom podľa vyjadrení niektorých lekárov85 by mu to mohlo 

zachrániť život.86 Menej než 72 hodín pred svojou smrťou právny zástupca Miloševića doručil ruskému ministrovi 

zahraničných vecí list, v ktorom vyjadril strach, že je Milošević otrávený jedom.  Avšak napriek tomu, výsledky pitvy, 

ktoré boli zverejnené 12. marca 2006 ukázali, že Slobodan Milošević zomrel na srdcový infarkt.87 

Pozoruhodné je práve to, že až po smrti Slobodana Miloševića sa začali objavovať správy o jeho nevine. 

V roku 2016 ICTY dospel k nasledovnému záveru: „komora nie je presvedčená o tom, že v tomto prípade boli 

predložené dostatočné dôkazy na zistenie, že Slobodan Milošević  súhlasil so spoločným plánom trvalo odstrániť 

bosnianskych moslimov a bosnianskych Chorvátov z vyhláseného bosniansko-srbského územia.“88 

Následne v roku 2017 viac ako jedenásť rokov po smrti Slobodana Mladoševića už druhý súdny proces 

ICTY dospel k záveru, že bývalý srbský prezident Slobodan Milošević nebol zodpovedný za vojnové zločiny 

spáchané v Bosne.89 V poznámke po čiarou v rozsudku nad bosensko-srbským generálom Ratkom Mladićom  

sudcovia jednomyseľne dospeli k záveru „... že dôkazy obdržané súdnou komorou nepreukázali, že by sa Slobodan 

Milošević, Jovica Stanišić, Franko Simatović, Željko Ražnatović alebo Vojislav Šešelj  podieľali na realizácii 

zločineckého plánu založenia homogénnej bosniansko-srbskej entity spáchaním trestných činov uvedených 

v obžalobe.“90 

Bol to veľmi dôležitý záver, pretože dá sa povedať, že v posledných 25 rokoch každý politický predstaviteľ 

západnej krajiny, či západné mediálne korporácie neustále prezentovali aký je Slobodan Milošević genocídne 

monštrum, rovnakého druhu akým bol aj Adolf Hitler. Taktiež bolo hovorené, že bol „mäsiarom na Balkáne“. Avšak 

treba povedať, že zástancovia zosnulého Slobodana Miloševića tvrdia, že súdny proces v prípade Slobodana 

Miloševića bol vedený zle, keďže mu nebola poskytnutá dostatočná zdravotná starostlivosť a takisto bol 

neprimerane dlho väznený napriek tomu, že neexistovali dostatočné presvedčivé dôkazy. V dôsledku týchto 

skutočností bol takýto záverečný verdikt ICTY pre zástancov Miloševića len nejakou chladnou útechou.91 

 

5 PRÍPAD VOJISLAV ŠEŠELJ 

Vojislav Šešelj sa narodil 11. októbra 1954 v Sarajeve v Bosne a Hercegovine. Je srbský politik, doktor 

právnych vied.  Jeho silné nacionalistické myšlienky ho viedli k založeniu novej politickej strany s názvom Srbská 

radikálna strana v roku 1991.92 Začiatkom 80. rokov rozvíjal blízke vzťahy so skupinou srbských nacionalistov. „V 

roku 1984 bol odsúdený za kontrarevolučné aktivity a odsúdený na osem rokov väzenia.“  Po zmiernení trestu bol 

Najvyšším súdom Juhoslovanskej zväzovej socialistickej republiky prepustený v roku 1986. V roku 1991 bol 

vymenovaný za predsedu Srbskej radikálnej strany (ďalej len „SRS“). Na dennodenných zhromaždeniach ale i na 

volebných kampaniach vyzýval práve na jednotu Srbov a na „... vojnu proti historickým nepriateľom Srbska, 

konkrétne etnickým Chorvátom, moslimom a Albáncom obyvateľstva na územiach bývalej Juhoslávie.“ 93  V tom 

                                                 

 

83 Statement by the ICTY Prosecutor, dostupné online na: https://www.icty.org/en/press/statement-icty-prosecutor  
84 TERAZ.SK : ICTY nestihol usvedčiť Slobodana Miloševića z rozsiahlej obžaloby, dostupné online na : 
https://www.teraz.sk/najnovsie/icty-slobodan-milosevic/47208-clanok.html  
85 Dr. Leo Bokeria, koronárny špecialista, ktorý by bol dohliadal na Miloševićovu liečbu v lekárskom centre v 
Bakuleve, povedal: Keby bol Milošević prevezený do ktorejkoľvek špecializovanej ruskej nemocnice a bol by 
podrobený koronografickému vyšetreniu, tak by mal pred sebou ešte veľa rokov života. 
86 Itar-Tass : Milosevic could be saved if he was tretaed in Russia-Bokeria, dostupné online na :  
http://www.slobodan-milosevic.org/news/it031506.htm  
87 TERAZ.SK : ICTY nestihol usvedčiť Slobodana Miloševića z rozsiahlej obžaloby , dostupné online na : 
https://www.teraz.sk/najnovsie/icty-slobodan-milosevic/47208-clanok.html  
88 ICTY, Karadzic Judgement, Para 3460, 24 March 2016 :  dostupné online na: 
https://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf  
89 Messin: Haagský tribunál znovu očistil Miloševiče, dostupné online na : http://messin.cz/?p=1702  
90  ICTY, Mladic Judgment, Vol. IV, 22 November 2017, Pg. 2090, Footnote 15357, dostupné online na : 
http://www.icty.org/x/cases/mladic/tjug/en/171122-4of5_1.pdf  
91 Messin: Haagský tribunál znovu očistil Miloševiče, dostupné online na : http://messin.cz/?p=1702  
92 Balkan transitional justice , dostupné online na : https://balkaninsight.com/2012/03/15/vojislav-seselj-fallen-
leader-of-the-great-serbia/  
93 Initial Indictment, dostupné online na : https://www.icty.org/x/cases/seselj/ind/en/ses-ii030115e.pdf  
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istom roku bol aj zvolený za člena Zhromaždenia Srbskej republiky (member of the Assembly of the Republic of 

Serbia). 94  

Vojislav Šešelj bol obžalovaný v troch bodoch zo zločinov proti ľudskosti: a to z prenasledovania z 

politických, rasových alebo náboženských dôvodov, z deportácie nesrbského obyvateľstva, nehumánnych činov, 

vrážd, mučenia a krutého zaobchádzania, zničenia  alebo úmyselného poškodenia vzdelávacích inštitúcii 

i náboženských pamiatok a drancovania verejného alebo súkromného majetku (porrušenie zákonov a obyčaje 

vojny). V obžalobe bolo uvedené, že Vojislav Šešelj plánoval, nariadil, páchal, podnecoval a to aj práve 

prostredníctvom svojej účasti v spoločnom zločineckom podniku (JCE) 95 , alebo inak pomáhal a podnecoval 

plánovanie, prípravu alebo výkon týchto zločinov. Ďalej obžaloba tvrdila, že účelom spoločného zločineckého 

podniku (ďalej len „JCE“) bolo trvalé násilné odsunutie väčšiny chorvátskeho, moslimského a iného nesrbského 

civilného obyvateľstva z častí Chorvátska, Bosny a Hercegoviny a v častiach Vojvodiny v Srbsku.  96 V roku 2003 

sa Vojislav Šešelj dobrovoľne vydal ICTY, keďže vyhlásil, že sa cíti vo všetkých bodoch obžaloby nevinný.97 

Súdny proces sa začal 27. novembra 2006 za neprítomnosti Vojislava Šešelja, ktorý držal hladovku od 10. 

novembra 2006. 98 Súdna komora tribunálu po vyše jedenástich rokoch väznenia, pričom súdny proces stále 

pokračoval, vydala 6. novembra 2014 „.. príkaz Proprio motu na predbežné prepustenie Šešelja z dôvodu zhoršenia 

jeho zdravotného stavu pod podmienkou, že: i) nebude ovplyvňovať svedkov ani obete a ii) dostaví sa pred súd, 

len čo to komora nariadi; keďže Šešelj prejavoval voči ICTY nepriateľský postoj od začiatku procesu opakovaným 

prerušovaním súdneho konania, vyrušovaním a neustálym menením výpovedí, a bol obvinený z pohŕdania súdom 

pokusu pri troch rozličných príležitostiach za zastrašovanie svedkov.“99 

Rozsudok v danom prípade bol vyhlásený 31. marca 2016. Väčšina sa uzniesla na tom (nesúhlasiaci sudca 

Lattanzi), že prokurátora zlyhala práve na preukázaní trestných zločinov, čo je zákonná požiadavka pre JCE. 

Taktiež sa väčšina uzniesla aj na tom (nesúhlasiaci sudca Lattanzi), že nábor dobrovoľníkov, prostredníctvom 

ktorého sa mal Vojislav Šešelj zúčastňovať na JCE alebo napomáhať či navádzať na trestné činy, bola legálnou 

činnosťou regulovanou Juhoslovanskou ústavou a ďalšími príslušnými vtedajšími zákonmi. 100 V každom prípade 

väčšina dospela k záveru, (nesúhlasiaci sudca Lattanzi) „...že dobrovoľníci, ktorí boli raz prijatí a vyslaní na front, 

neboli pod správou Vojislava Šešelja, ale skôr pod vojenskou velením podľa zásady jednotného velenia 

zakotveného v príslušných predpisoch.“ 101 Taktiež nebolo možné vylúčiť (nesúhlasiaci sudca Lattanzi), že niektoré 

z tých posudzovaných prejavov boli vykonané v súvislosti s konfliktom a boli určené na zvýšenie morálky vojska 

a nie ako požiadavky vojska aby neušetrili nikoho.  Ďalšia väčšina (nesúhlasiaci sudca Antonetti), konštatovala, že 

ďalšie dva prejavy predstavovali určitú výzvu na vylúčenie, a takisto aj na násilné premiestnenie Chorvátov, avšak 

toto nebolo možné dostatočne odsúdiť, pretože väčšina uviedla (nesúhlasiaci sudca Lattanzi ), že sa nepreukázali 

„...že existujú rozsiahle alebo systematické útoky proti civilnému obyvateľstvu v príslušnom období, čím sa vylučuje 

existencia zločinov proti ľudskosti.“ 102   

Väčšina taktiež konštatovala ako sme už aj  viď vyššie spomenuli, že prokurátor neposkytol presvedčivé 

dôkazy, ktoré by jasne preukazovali vplyv Šešeljových prejavov alebo odkazov na zločiny spáchané neskôr alebo 

vo vzdialených oblastiach.  Vojislav Šešelj bol preto následne na to oslobodený spod všetkých bodoch obžaloby. 

Avšak možno ešte podotknúť, že sudca Antonetti pripojil súhlasné stanovisko, sudca Niang pripojil vyhlásenie, 

zatiaľ čo sudca Lattanzi podal čiastočne nesúhlasné stanovisko.103 

                                                 

 

94 United Nations: International Residual Mechanism for Criminal Tribunals-Šešelj,Vojislav, dostupné online : 
https://www.irmct.org/en/cases/mict-16-99  
95 joint criminal enterprise - spoločný zločinecký podnik 
96 Initial Indictment, dostupné online na: https://www.icty.org/x/cases/seselj/ind/en/ses-ii030115e.pdf  
97 Šešelj sa vyhlásil pred ICTY za nevinného, dostupné online na : 
 https://svet.sme.sk/c/852070/seselj-sa-vyhlasil-pred-icty-za-nevinneho.html  
98 Case information sheet (IT-03-67) : Vojislav Šešelj, dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/cases/seselj/cis/en/cis_seselj_en.pdf  
99 Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 o Srbsku: prípad obvineného vojnového zločinca 
Šešelja (2014/2970(RSP)), dostupné online na : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0065&from=HR  
100 Case information sheet (IT-03-67) : Vojislav Šešelj, dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/cases/seselj/cis/en/cis_seselj_en.pdf 
101 Case information sheet (IT-03-67) : Vojislav Šešelj, dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/cases/seselj/cis/en/cis_seselj_en.pdf 
102 Case information sheet (IT-03-67) : Vojislav Šešelj, dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/cases/seselj/cis/en/cis_seselj_en.pdf 
103 Case information sheet (IT-03-67) : Vojislav Šešelj, dostupné online na : 
https://www.icty.org/x/cases/seselj/cis/en/cis_seselj_en.pdf 
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6 ZÁVER  

Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) bol prvým medzinárodným tribunálom tohto 

druhu od súdneho procesu v Norimbergu a Tokiu. Možno konštatovať, že za posledných 24 rokov bol veľkým 

prínosom nielen pre región bývalej Juhoslávie, ale aj pre ďalšie medzinárodné súdy a tribunály, z ktorých mnohé 

sa nachádzajú v Haagu. V roku 1993, keď bol založený ICTY tak možno povedať, že to bol dosť odvážny 

experiment v oblasti medzinárodného práva. Avšak dnes keď sa na to už spätne pozrieme, tak aj napriek mnohým 

výzvam, ktorým čelil ICTY bol tento experiment práve neočakávaným úspechom. 

Zaujímavou ale i mimoriadne komplikovanou otázkou bola problematika v prípade Tadić, v ktorom sa ICTY 

musel zaoberať samotnou zákonnosť zriadenia tohto ICTY rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN, ktorú napadla 

obhajoba vo svojom odvolaní proti rozhodnutiu súdneho senátu ICTY. Ako sme však mohli vidieť Bezpečnostná 

rada OSN mala na podniknutie takéhoto kroku plné oprávnenie a na základe plnenia si svojej primárnej úlohy 

a právomoci udržovania a obnovovania mieru. Taktiež v danom prípade bola potvrdená prednosť ICTY pred 

národnými súdmi. Ďalej možno uviesť, že sa v predmetnom prípade sa objavila polemika existencie samotného 

ozbrojeného konfliktu, ktorý nemal medzinárodný charakter. 

Ďalším prípadom v našom článku, ktorému sme sa venovali bol prípad Milošević, v ktorom viacerí jeho 

zástancovia tvrdili, že súdny proces bol vedený zle, keďže ako sme už spomínali nebola mu poskytnutá dostatočná 

zdravotná starostlivosť takú akú by bol potreboval, taktiež bola spochybňovaná lekárska správa, a tiež bol 

neprimerane dlho väznený aj napriek tomu, že neexistovali dostatočné relevantné, presvedčivé dôkazy. Taktiež 

bolo pozoruhodné, že až po smrti Slobodana Miloševića ICTY v dvoch súdnych procesoch dospel k záveru, že 

Slobodan Miloševć bol vlastne nevinný. 

V prípade Vojislav Šešelj sme mohli vidieť ako väčšina sudcov ICTY sa zhodla na tom, že prokurátor 

neposkytol relevantné, presvedčivé dôkazy, ktoré by jasne preukazovali Šešeljovu vinu, a tak ICTY Vojislava 

Šešelja oslobodil spod všetky vyššie už uvedené body obžaloby. 

ICTY počas svojej 24 ročnej existencie čelil rôznym výzvam aj kritike. Avšak ICTY bol v mnohých aspektoch 

prelomový. Vytvoril dôležité právne precedensy, najmä formovanie nášho chápania individuálnej zodpovednosti za 

genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Taktiež sa ukázalo, že medzinárodne spoločenstvo nemusí stáť 

bokom, keď súdy vo vojnou postihnutých krajinách nie sú schopné reagovať na zverstvá. ICTY tak svoju činnosť 

ukončil k 31. decembru 2017. Súdny orgán zriadený Bezpečnostnou radou OSN zvaný Mechanizmus OSN pre 

medzinárodné tribunály (MICT) tak prevzal agendu po ICTY. 
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