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 PREDHOVOR
Problematika výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých bezprostredne súvisí s požiadav-

kami na zabezpečenie takého výkonu súdnej moci v právnom štáte, aby pri zohľadnení veľmi 
špecifi ckých rodinných vzťahov a väzieb z nich vyplývajúcich, plne garantovala a vo svojej roz-
hodovacej činnosti refl ektovala súčasne ochranu základných hodnôt rodinného života a pri-
tom zabezpečila naplnenie právno-ochrannej funkcie a výkonu „spravodlivosti“ v najlepšom 
záujme dieťaťa.

Z tohto pohľadu v prípadoch, kedy je neodvratné pristúpiť k štátom aprobovanému spô-
sobu vynútenia si judikovaných povinností je nevyhnutné, aby právna úprava, ak má ambíciu 
naplniť vyššie uvedené, dávala možnosť fl exibilného prístupu v jednotlivých veciach, so zohľad-
nením ich špecifík. 

Rekodifi kácia civilného procesu (nové procesné kódexy nadobudli účinnosť 1. 7. 2016) 
sa dotkla zásadným spôsobom aj právnej úpravy vykonávacieho konania vo veciach malole-
tých, ak podkladom výkonu rozhodnutia je exekučný titul upravujúci starostlivosť o maloleté-
ho, styk s maloletým, inú ako peňažnú povinnosť voči nemu, tiež výkonu rozhodnutia o návrat 
maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní. 

Zborník je výstupom venujúcim sa právne zásadným a relevantným otázkam týkajúcich 
sa konania o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých, s dôrazom na posun právnej úpravy 
v týchto veciach po účinnosti nových procesných kódexov. Práve širokospektrálne zastúpený 
kolektív autorov s  rôznym profesijným zameraním umožňuje prezentovať rozsiahle penzum 
právno-teoretických ale aj praktických otázok a problémov, bezprostredne súvisiacich s danou 
problematikou. Súčasťou zborníka sú  aj príspevky subjektov pôsobiacich mimo právnickej 
obce. Konfrontáciu diferentných názorov považujeme za podstatnú pre ďalšiu výskumnú čin-
nosť súvisiacu s  riešenou problematikou. Je  nespochybniteľné, že  v  právnych vzťahoch, kde 
existuje vo  väčšine prípadov viac či  menej vyhrotený konfl ikt subjektov oprávnených a  po-
vinných vo vzťahu k výkonu rodičovských práv k maloletému dieťaťu, je práve dieťa ten sub-
jekt, ktorý by mal požívať primárnu právnu ochranu. Z  tohto dôvodu je dôležité nastavenie 
optimálnej právnej úpravy. Na strane druhej je  to práve autorita sudcu (ale iných subjektov 
s decíznou a inou kompetenciou) a jeho schopnosti využiť všetky dostupné prostriedky na to, 
aby do najväčšej možnej miery prispel k čo najspravodlivejšiemu riešeniu v prospech všetkých 
zúčastnených.

Dovolíme si vysloviť presvedčenie, že výstupy, ktoré sú výsledkom riešenia grantového pro-
jektu VEGA č. 1/0703/17 s názvom „Efektivita výkonu rozhodnutia vo veciach starostlivosti 
súdu o maloletých po rekodifi kácii civilného procesu“, môžu položiť základný fundament pre 
rozpracovanie problematiky výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých do monografi e, ktorá 
bude prínosom pre širokú odbornú verejnosť.

Za kolektív autorov
doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

    vedúca riešiteľského kolektívu
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 ZÁKLADNÉ ASPEKTY VÝKONU ROZHODNUTIA 
VO VECIACH MALOLETÝCH1

 Romana Smyčková
 Alexandra Löwy
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

 Úvod

Právo na rodinný život je prirodzené právo spojené s osobnosťou človeka. Vzťahy medzi jed-
notlivými členmi rodiny sú primárne späté biologickým putom medzi jej jednotlivými členmi. 
Hoci právo pojem „rodina“ nevymedzuje, významným spôsobom a to interdisciplinárne garan-
tuje ochranu rodiny, rodičovstva, materstva. Osobitný dôraz je kladený na ochranu vo vzťahu 
deťom. Maloletým deťom právo garantuje rovné postavenie v  súkromnoprávnych vzťahoch, 
no  s  ohľadom na  hendikep veku si  tieto vyžadujú zvýšenú ochranu prostredníctvom penza 
právnych nástrojov, vyvažujúcich ich prirodzene nerovnovážne postavenie v týchto vzťahoch. 

Tak, ako je ponechaná „sloboda voľby“ človeka vytvárať rodinné spoločenstvo, má zásadný 
význam otázka autonómie rodinného spolužitia vo vzťahu k tretím subjektom. Preto modalita 
spôsobu a rozsahu zásahov do autonómie správania sa jednotlivých subjektov v rodinnopráv-
nych vzťahoch je veľmi citlivá, viazaná a na verejný záujem na ich ochrane, smerujúci k možným 
korektívom v prípadoch, kedy dochádza k naplneniu spoločenských dôvodov prezumovaných 
právnou úpravou. Na prahu tretieho tisícročia má štát, možno viac ako kedykoľvek predtým, 
legitímne oprávnenie a súčasne aj povinnosť napomôcť k naplneniu základných funkcií rodiny, 
výkonu rodičovských práv a povinností v  súlade so  základnými hodnotami, ktoré sú na tomto 
stupni vývoja spoločnosti uznávané a ktorým je poskytovaná ochrana. 

Refl exia vyššie uvedeného je  zásadná aj  v  rovine procesnoprávnych vzťahov vznikajúcich 
medzi účastníkmi konania pri autoritatívnej úprave výkonu rodičovských práv a povinností, 
resp. práv a povinností subjektov oprávnených ich vykonávať. V situáciách, kedy reálne dochá-
dza k zásahu do výkonu rodičovských práv a povinností voči dieťaťu a subjektom zaviazaným 
na určité správanie, lebo tieto subjekty povinnosti nerešpektujú, je rovnako zásadné zdôrazne-
nie využitia existencie verejného záujmu, ako hodnotiaceho kritéria, ktoré by malo byť „fi ltrom“ 
pre nastavenia spôsobu a rozsahu intervencie do týchto vzťahov. Toto kritériu v sebe subsu-
muje legitimitu zásahov do osobných práv jednotlivcov a súčasne je teda hodnotiacim krité-
riom určitého postupu, či činnosti, v ktorom sa prejavuje smerovanie spoločensky uznávaných 
a chránených hodnôt a je vymedziteľné výlučne voči konkrétnemu základnému právu, či slo-
bode.2 Je prirodzené, že v situáciách, kedy dochádza k ingerencii štátu do vzťahov inak výsostne 
statusových, vstupujú na  scénu právnoochranné subjekty pri rešpektovaní vyššie uvedených 
východísk. Rozsah právomoci týchto subjektov je striktne normatívne vyjadrený a má rôznu 

1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0703/17 „Efektivita výkonu rozhod-
nutia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých po rekodifi kácii civilného procesu“.

2 Ústavný súd SR, PL. ÚS 33/ 95.
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povahu. Jednou z  foriem ochrany ohrozených práv a právom chránených záujmov je  súdna 
ochrana.3 Tá je diferencovaná z ohľadom na predmet konania a tiež následne vo vzťahu k účelu, 
ktorý má byť naplnený. Zameranie príspevku nás smeruje k jednému z druhov civilného súd-
neho konania, označovaného ako mimosporový proces, ktorý je legislatívne upravený osobitne 
a vykazuje určité zásadné procesné odlišnosti.4 Východiskovým princípom, ktorý platí v  re-
žime mimosporových konaní je ochrana verejného záujmu, práv garantovaných zákonom a to 
s dôrazom na dobré mravy.5 Samozrejme, sumár diferenciačných odlišností civilného mimos-
porového procesu je podstatne viac (princíp materiálnej pravdy, princíp vyšetrovací, princíp 
ofi ciality, princíp ochrany slabšieho subjektu, princíp neformálnosti procesných úkonov a. i.), 
všetky ale smerujú k naplneniu účelu tých osobitných konaní, ktoré sú v Civilnom mimospo-
rovom poriadku (ďalej len CMP) upravené. Od uvedeného sa následne odvíja aj množina sub-
jektov, ktoré v danom procese majú diferencované postavenie a z tohto postavenia im vyplýva 
odlišný rozsah práv a povinností. Nepochybne procesná aktivita týchto subjektov môže mať 
viac, či menej vplyv nie len na priebeh samotného procesu, ale určite aj jeho výsledok sledujúci 
naplnenie jeho účelu.

Systematika CMP a jednoznačne aj doktrína civilného procesného práva vyjadruje vzájom-
nú podmienenosť a z nej vyplývajúci vzťah konania základného a vykonávacieho. Práve cieľ, 
ktorý sledujú, pri ich relatívne samostatnom postavení, ich „spája“ a je evidentné ich normatív-
ne prepojenie. Je to zjavné pri právnej úprave v IV. časti CMP – Výkon rozhodnutia vo veciach 
maloletých,6 so  všeobecnou časťou tohto zákona, ale aj  subsidiárneho prepojenia na  Civilný 
sporový poriadok7, vyjadruje kvalitatívne odlišnosti týchto fáz konania.8 Podrobný priebeh 
postupu pri výkone rozhodnutia pritom upravuje podzákonný predpis, Vyhláška Ministerstva 
spravodlivosti SR č. 207/ 2016 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu 
rozhodnutia vo veciach maloletých (ďalej len Vyhláška). Vykonávaciemu konaniu predchádza 
existencia zákonných predpokladov vyplývajúcich z  vyššie uvedeného vzájomného vzťahu. 
Skôr, ako pristúpime k stručnej analýze priebehu výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých, 
je nevyhnutné zdôrazniť, že sa výkon rozhodnutia – personálna exekúcia, týka maloletých detí 
(vekové rozmedzie je z pohľadu aplikačnej praxe spravidla od 4 do 15 rokov, najfrekventovanej-
šia veková hranica je 7 -10 rokov dieťaťa), požívajúcich v právnych vzťahoch bez ohľadu o aké 
právne vzťahy ide a pri akejkoľvek činnosti zvýšenú právnu ochranu. To sa prejavuje a malo 
by sa prejavovať v rešpektovaní prioritného kritéria, ktorým je kritérium najlepšieho záujmu 
dieťaťa, úzko súvisiaceho aj  s  realizáciu tzv. participačných práv dieťaťa a  v  bezprostrednej 
nadväznosti na  zachovanie spravodlivého konania. Vyššie prezentované výstupy podporujú 
závery vyvoditeľné z  judikatúry ESĽP, ktorá zdôrazňuje výnimočnosť využitia „donucovacích, 
represívnych prostriedkov“ za účelom realizácie styku oprávneného subjektu (spravidla rodiča) 
s dieťaťom. Tieto by sa mali obmedziť iba na odôvodnené prípady marenia práv oprávneného 
subjektu, pri rešpektovaní všetkých základných princípov práva na spravodlivý proces.

3 Čl. 46 ústavný zákon. č. 460/ 1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení zmien a doplnení.
4 Zákon. č. 161/ 2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.
5 Čl. 1 Základných princípov CMP.
6 Pozn. autorov: alebo aj personálna exekúcia.
7 Zákon. č. 160/ 2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
8 K tomu bližšie napr. GEŠKOVÁ, K.: Nesporový charakter personálnej exekúcie. Zo súdnej praxe č.3/ 2013, s. 

100 a nasl.
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 1 Všeobecná charakteristika výkonu rozhodnutia vo veciach 
maloletých

Vykonávacie konanie o výchove maloletých je relatívne samostatnou fázou, civilného súd-
neho konania, ktorej účelom je naplniť a realizovať súdne rozhodnutie o výchove maloletých 
detí. Rozhodnutie môže mať charakter meritórneho rozhodnutia, avšak nie je vylúčené, aby 
sa výkon rozhodnutia realizoval aj na podklade nariadeného neodkladného opatrenia, ktoré 
nie vždy musí mať charakter rozhodnutia vo veci samej. 

Vzhľadom na to, že ide obsahovo o veľmi citlivú oblasť práva, záujem maloletého dieťaťa 
je prvoradý a ako hodnotové pravidlo je povýšené a prelína sa celým priebehom tohto štádia 
konania. Akceptácia práv dieťaťa a ochrany jeho najlepšieho záujmu môžu zásadným spôso-
bom ovplyvniť (predísť, eliminovať, či úplne vylúčiť) mieru traumatizovania dieťaťa, pri postu-
pe, ktorý sa ho bezprostredne týka.

V oblasti personálnych exekúcií ani rekodifi kácia nepriniesla zásadné zmeny čo do sub-
jektu, ktorý realizuje výkon rozhodnutia o  výchove maloletých detí. To  sa netýka úpravy 
vecného priebehu konania, ktoré, aj  v  kontexte diferenciácie právnej úpravy na  sporové 
a mimosporové konanie prinieslo významný posun v právnej úprave.9 Výkon rozhodnutia 
v režime CMP naďalej zabezpečuje súd, a nie súdny exekútor. Vymáhanie majetkových práv, 
ako aj povinností nemajetkovej povahy je determinované a podmienené potrebou osobitého 
a  individuálneho prístupu pri vynucovaní rozhodnutí vo veciach maloletých. Máme za  to, 
že okruh výkonu týchto rozhodnutí spadajúcich do personálnej exekúcie je tak správne zve-
rený do kompetencie všeobecných súdov a prináleží mu označenie ako výkon rozhodnutia 
vo veciach maloletých. 

Právna úprava obsiahnutá v OSP sa z hľadiska reálnej vymožiteľnosti práva ukázala ako 
nie príliš efektívna. Uvedené súviselo predovšetkým s mimoriadnou zdĺhavosťou samotného 
konania, ako aj neefektívnosťou prostriedkov, ktoré mohol súd využiť pri realizácií samotného 
výkonu v tej ktorej fáze vykonávacieho konania.

Na právnu úpravu v CMP nadväzuje, ako bolo uvedené vyššie, aj aktuálna vyhláška, ako 
relevantný vykonávací predpis, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje realizácia procesného 
postupu súdu stanovenom v zákone. Tento postup má posilniť skutočnú realizáciu výkonu roz-
hodnutia vo veciach maloletých. 

Postup podľa CMP sa použije pri výkone súdneho rozhodnutia (vrátane súdom schválenej 
dohody) o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a tiež na úpravu styku rodičov s ma-
loletým dieťaťom. Tieto ustanovenia sa použijú aj v prípadoch neoprávneného premiestnenia 
alebo zadržania dieťaťa podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná 
(teda na výkon rozhodnutia vydaného v konaní o návrat dieťaťa) a výkon neodkladného opat-
renia (s výnimkou vymáhania výživného).

9 Pozn. autorov: Považujeme za potrebné zdôrazniť, že tak, ako aj v úprave právnych vzťahov nad rámec vy-
konávacieho konania, tak aj pri úprave výkonu rozhodnutia samy o sebe zmeny právnej úpravy nebudú mať 
požadovaný efekt, pokiaľ nebude využitý racionálny výklad zákona a tiež jeho aplikácia najmä z pohľadu sub-
jektov, ktoré sa výkonu bezprostredne zúčastňujú a to nie len ako subjekty s decíznou právomocou, ale aj ako 
účastníci konania, či ďalšie subjekty participujúce na výkone.
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Právna úprava výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých je zakotvená v ustanovení § 370 
a nasl. CMP. Pre pochopenie obsahu a významu toho, čo  je predmetom výkonu rozhodnu-
tia, odhliadnuc od gramatického vnímania veľmi zásadného procesného úkonu súdu, ktorým 
je „rozhodnutie“, toto je potrebné pochopiť a vykladať aj v intenciách podstaty tohto charakteru 
konaní, ktorým je starostlivosť o maloletého, styk s maloletým alebo iná ako peňažná povinnosť 
vo vzťahu k maloletému.

Z hľadiska hmotnoprávneho považujeme za potrebné zdôrazniť, že právo výchovy v sebe 
zahŕňa viaceré čiastkové oprávnenia, ktorými sú najmä mať dieťa u seba a osobne sa o neho 
starať, právo vychovávať dieťa (t. j. pôsobiť na neho), právo rozhodovať o príprave na budúce 
povolanie, disciplinárne právo.10 Pritom niekedy sa  tieto čiastkové oprávnenia prelínajú, pri 
osobnej starostlivosti osoba poverená touto starostlivosťou nepochybne dieťa aj  vychováva 
v zmysle toho, že pôsobí na neho, vštepuje mu isté pravidlá a hodnoty. Z rodičovského práva 
výchovy sa dá vyčleniť osobná starostlivosť ako čiastkové oprávnenie, ktoré môže po rozvo-
de spravidla vykonávať len jeden rodič alebo obaja rodičia (striedavá osobná starostlivosť). 
Rodičia sa však nezbavujú zodpovednosti za riadny výkon rodičovského práva výchovy11. 

Zákon v  § 370 CMP vymenúva jednotlivé exekučné tituly, ako podklad pre výkon roz-
hodnutia vo veciach maloletých. Prvým predpokladom je, že exekučným titulom, čo do per-
sonálnej exekúcie môže byť len také rozhodnutie, ktoré je spôsobilé vlastnosti vykonateľnosti 
s poukazom na § 232 CSP. 

Pôjde o rozhodnutia, ktorými bola upravená starostlivosť o maloleté dieťa, po druhé o roz-
hodnutia, ktorými bol upravený styk s maloletým (kde sa osobitne rieši otázka úpravy styku 
oprávnenej osoby s maloletým dieťaťom), a napokon o rozhodnutia, ktorými bola upravená iná 
ako peňažná povinnosť vo vzťahu k maloletému (negatívne vymedzenie exekučného titulu). 
Exekučným titulom je napokon aj rozhodnutie v konaní o návrat maloletého dieťaťa v prípade 
jeho neoprávneného premiestnenia alebo zadržania, ktorému ale v danom príspevku nevenu-
jeme osobitý priestor.12

V  tejto súvislosti je  potrebné spomenúť ďalší aspekt, ktorý sa  týka výkonu rozhodnutí 
o  zverení maloletého do  osobnej starostlivosti jedného z  rodičov a  o  úprave styku druhého 
rodiča s maloletým.13 

Súd má v tejto súvislosti v zásade tri možnosti a to sú :
a) dohoda rodičov schválená rozhodnutím súdu; 
b) súd upraví styk s oprávneným rodičom v konaní o úpravu rodičovských práv a povinností;
c) otázka styku s maloletými deťmi ostane neupravená, ak rodičia úpravu v tomto smere v ko-

naní nežiadajú.

10 Pavelková, B. – Kubíčková, G. – Čečotová, V.: Zákon o rodine. Komentár s judikatúrou. Šamorín : Heuréka, 
2005, s. 134.

11 Pavelková, B. – Kubíčková, G. – Čečotová, V.: Zákon o rodine. Komentár s judikatúrou. Šamorín : Heuréka, 
2005, s. 135.

12 K  výpočtu exekučných titulov pozri aj  : Dobrovodský, R.: K  postupom súdov pri výkone rozhodnutia 
vo veciach maloletých. In: Súkromné právo, 5-6/2015, s. 34-35.

13 Pozn. autorov: V postavení oprávneného a povinného pri výkone rozhodnutia je spravidla rodič dieťaťa, nie 
je však vylúčená situácia, že sa výkon rozhodnutia realizuje pre vynútenie práva osoby, ktorá ho získala na zá-
klade rozhodnutia súdu a bude odlišná od rodiča dieťaťa. Súd môže v zmysle stavu de lege lata (§ 36 ods. 2 ZR)
upraviť aj styk maloletého dieťaťa s osobou blízkou, ak manželstvo zaniklo smrťou, alebo vyhlásením za mŕt-
veho a pochádzajú z neho deti. 

Efektivita-vykonu-rozhodnutia-Zlom.indd   12Efektivita-vykonu-rozhodnutia-Zlom.indd   12 22/11/2019   13:0622/11/2019   13:06



 ZÁKLADNÉ ASPEKTY VÝKONU ROZHODNUTIA VO VECIACH MALOLETÝCH

13

V prípade, ak dôjde k úprave styku podľa písm. a.) a b.) je nevyhnutné, aby bolo toto rozhodnu-
tie, resp. dohoda dostatočne konkrétna na to, aby bola spôsobilým exekučným titulom. V opačnom 
prípade by bola následná vykonateľnosť takéhoto rozhodnutia nemožná. Účastníci by sa museli opäť 
obrátiť na súd a žiadať vydanie nového, jasného a konkrétneho rozhodnutia v intenciách formálnej 
vykonateľnosti. Súd je povinný zamedziť vydávaniu týchto rozhodnutí, a to najmä v dôsledku ich 
formálnej nevykonateľnosti, ako aj pre prípadný rozpor so záujmami maloletého dieťaťa. Výroky 
rozsudku „stretávanie otca s maloletým súd ponecháva na dohodu rodičov“ alebo „matka je opráv-
nená stretávať sa s maloletou neobmedzene po dohode s otcom“ sú preto nesprávne.14 Ak sa rodičia 
rozhodnú uzavrieť dohodu o konkrétnej úprave stretávania, potom z nej musí byť zrejmé:

 – kedy má rodič právo dieťa prevziať určením presného času a dňa tak, aby bol nezameniteľ-
ný s iným dňom,

 – kde má rodič právo si dieťa prevziať (na ktorom mieste)
 – kedy má rodič povinnosť dieťa po skončení stretávania odovzdať s určením konkrétneho 

času a dňa tak, aby bol nezameniteľný s iným dňom,
 – komu má rodič povinnosť po skončení stretávania dieťa odovzdať,
 – na ktorom mieste má rodič po skončení stretávania dieťa odovzdať,
 – či má druhý rodič povinnosť dieťa na stretávanie riadne pripraviť, čím potom nemá roz-

hodnutie na mysli len zbalenie nevyhnutných osobných vecí dieťaťa, ale aj duševnú prípra-
vu tak, aby sa odovzdanie a prevzatie dieťaťa zaobišlo bez traumatizujúcich emócií pre dieťa 
aj ostatné zúčastnené osoby.

Obdobne to platí aj v režime zverenia dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch 
rodičov.

Ak súd na žiadosť rodičov styk s maloletými deťmi neupraví, neexistuje ohľadom styku 
s maloletými deťmi žiadny exekučný titul. Ak potom následne dôjde k problémom v stretávaní 
sa jedného z rodičov s maloletými deťmi, výkon rozhodnutia neprichádza do úvahy. Riešením 
je podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým súd môže upraviť styk s ma-
loletým dieťaťom. 

Pre vykonávacie konanie je typický dispozičnou princíp v tom ponímaní, že pre využitie 
donucovacej moci štátu predpokladá autonómne prejavenie vôle oprávneného subjektu, t. j.. 
sa začína len na návrh oprávneného, za predpokladu, že povinný dobrovoľne neplní judikovanú 
povinnosť. Dispozičný princíp v mimosporových konaniach a teda aj v konaní vykonávacom 
refl ektuje základné doktrinálne východisko späté s formálnosťou procesných vzťahov a materi-
álnym obsahom petičného práva a to je, že podaním návrhu na súd je spôsobený účinok začatia 
konania. Pritom tak, ako z judikatúry Ústavného súdu Slovenskej vyplýva, možnosť domáhať 
sa vynútenia judikovaných práv je imanentnou zložkou práva na súdnu a inú ochranu. Špecifi -
kom vykonávacieho konania ako konania mimosporového je forma podania návrhu na začatie 
konania. Na rozdiel od konania sporového je takýto návrh možné podať aj ústne, do súdnej 
zápisnice a to na ktoromkoľvek okresnom, aj nepríslušnom súde, pričom tento má povinnosť 
bezodkladne postúpiť podanie súdu procesnému.15 Ústna forma podania do zápisnice je výni-

14 PAVELKOVÁ, B.: Zákon o rodine. Komentár. 1. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 132.
15 Ustanovenie § 14 CMP.
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močným (menšinovým) spôsobom komunikácie účastníka so súdom a prejavuje sa to aj v tom 
následku, že okrem povinnosti spísať podanie preberá súd „zodpovednosť“ za náležitosti návr-
hu, ktorým začína konanie.16

Uvedený dispozičný princíp je prelomený tým, že v prípade personálnych exekúcií môže 
súd nariadiť výkon rozhodnutia aj bez návrhu (§ 376 ods. 2 CMP), a to aj v súvislosti s výkonom 
neodkladného opatrenia. Princíp ofi ciality je typickým princípom vo väčšine mimosporových 
konaní pokiaľ ide o ich začatie a uplatní sa aj po začatí konania a pri následnosti jednotlivých 
procesných úkonov, kde súd postupuje v súčinnosti so všetkými tak, aby naplnil právo na efek-
tívne a zákonné konanie v primeranom časovom horizonte.17 Možnosť súdu začať vykonávacie 
konanie ex off o príde od úvahy, ak oprávnený neinicioval začatie vykonávacieho konania ná-
vrhom. Tieto atribúty súvisiace so začatím konania sú len kontinuálnym naplnením zvýšenej 
právnej ochrany pri prejednávaní a rozhodovaní vo veciach maloletých. Majú však aj význam-
ný dopad vo vzťahu k právnym následkom spojených s základnými dispozičným i procesnými 
úkonmi. K tým významným patrí skutočnosť, že súd v konaniach, kde je možné začať aj ex off o 
môže prelomiť zásadu ne ultra petitum partium. Môže tiež významným spôsobom obmedziť 
procesnú aktivitu účastníkov pri realizácii základných dispozičných procesných úkonov, ako 
je zmena návrhu, či jeho späťvzatie (§ 29 ods. 3 CMP). 

Prepojenie základných princípov s predmetom konania o výkon rozhodnutia sa prejavuje 
aj na ďalších procesných inštitútoch, jednak vo vzťahu k súdu a jeho príslušnosti, ako aj spôsobe 
vymedzenia účasti na konaní.

Na výkon neodkladného opatrenia je príslušný súd, ktorý neodkladné opatrenie nariadil. 
Súvisí to aj s tým, že pokiaľ sa neodkladné opatrenie dobrovoľne nevykonáva, súd ktorý neod-
kladné opatrenie nariadil, začína ex offi  cio aj vykonávacie konanie (§ 376 ods. 3 CMP).

Miestna príslušnosť súdu, ktorý bude vo veci konať a rozhodovať je spätá s osobou malo-
letého, nakoľko jeho záujmy sú kľúčové tak, ako sme uviedli bližšie. Súd musí byť tiež v pria-
mom spojení so subjektami, ktoré sa zúčastňujú na výkone rozhodnutia, a to nielen s rodičmi 
maloletého, ktorí sú spravidla v postavení oprávnenej a povinnej osoby, ale aj ďalších subjektov 
ako napríklad kolízneho opatrovníka. V obvode súdu kde sa zdržiava má tiež vytvorené soci-
álne a iné väzby, ktoré majú význam pre procesný postup pri realizácií výkonu rozhodnutia. 
Diferencovane je určená miestna príslušnosť čo do výkonu neodkladného opatrenia, kde prís-
lušným bude súd, ktorý neodkladné opatrenie nariadil. Hoci by neodkladné opatrenie nariadil 
odvolací súd, na výkon neodkladného opatrenia bude príslušný súd prvej inštancie.

Vykonávacie konanie je druhom civilného procesu a preto môžeme vychádzať z existencie 
procesnoprávnych vzťahov v tejto fáze konania. Štrukturálnym prvkom (pojmovým znakom) 
každého právneho vzťahu je  existencia spôsobilého subjektu. Výlučne doktrína procesného 
práva identifi kuje, komu takéto označenie a  z neho vyplývajúce právne následky prináležia. 
Spoločným východiskom je, že  ide o subjekty, ktoré musia mať procesnú subjektivitu a pro-
cesnú spôsobilosť. V rovine horizontálnej účasti na konaní majú osobitné procesné postavenie 
účastníci konania, ktorých zákon pre účely vykonávacieho (exekučného konania) identifi ku-
je terminologicky a  to ako oprávneného a  povinného. Procesná legitimácia týchto subjektov 

16 JIRSA, J., CHARVÁT, P., KOVÁŘOVÁ, D., Trávniková, B. a kol: Občanské sudní řízení. Soudcovský komnetář. 
Kniha III. Zvlášntí řízení soudní. Karel Havlíček edit. 2015, s. 61.

17 Ústavný súd SR, I. ÚS 342/2015.
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vyplýva bezprostredne z exekučného titulu a “statusovosť“ otázok, ktoré sú meritom veci a teda 
aj podkladom prípadného výkonu rozhodnutia neumožňuje tento okruh účastníkov modifi -
kovať. Osobitné postavenie v týchto vzťahoch má dieťa, ako účastník konania. Legitimita pro-
cesnej ochrany dieťaťa ako subjektu, nie objektu týchto vzťahov, vyplýva tak z medzinárodných 
dohovorov, ako aj z vnútroštátnej úpravy, a to v rovine všeobecnej a tiež in conreto z právnej 
úpravy civilného (mimosporového) procesu, ktorý sa maximálne približuje štandardom na-
stavenia právnej ochrany dieťaťa s dôrazom na zachovanie plnej autonómie dieťaťa, jeho práva 
na sebaurčenie a integrity.

Treba zdôrazniť, že vo vykonávacom konaní ide o formálne procesné postavenie účastní-
kov konania, ktoré na rozdiel od konania základného, kde je výsledok konania podmienený 
ich vecnou legitimáciou vyplývajúcou z hmotného práva, pri výkone rozhodnutia ide o legi-
timáciu procesnú, vyplývajúcu z exekučného titulu. Ako v konaní základnom, tak aj v konaní 
vykonávacom (exekučnom), vecná legitimácia účastníkov konania nie je procesnou podmien-
kou.18 Vo vykonávacom konaní a to aj z dôvodu charakteru predmetu personálnej exekúcie nie 
je možné využiť procesné inštitúty pristúpenia do konania a zmenu subjektov konania (§ 79, 
80 CSP). Z hľadiska procesného je východiskovým faktom, že účastníci konania patria k tým 
subjektom konania, ktorým priznáva zákon najväčší rozsah práv a povinností, nakoľko sú to 
tí, o ktorých práva a povinnostiach sa koná a súčasne treba dodať, že práve ich „procesná“, ale 
aj faktická aktivita či pasivita majú zásadný vplyv na efektivitu priebehu konania.

Z pohľadu maloletého dieťaťa, ktoré bude mať postavenie účastníka vykonávacieho kona-
nia obligatórne vždy, majú zásadný význam procesné inštitúty právno-ochranného charakteru, 
ktorých naplnenie predpokladá zákonnosť postupu v  tejto fáze civilného procesu. Primárne 
pôjde o refl ektovanie tej skutočnosti, že dieťa nemá v procesnú spôsobilosť v plnom rozsahu 
a keďže v týchto konaniach vo vzťahu k subjektom zákonných zástupcov, na ktorých sa spra-
vidla výkon rozhodnutia viaže, títo nemôže dieťa v konaní zastupovať. Preto je obligatórnou 
povinnosťou súdu ustanoviť dieťaťu procesného/ kolízneho opatrovníka. Samo o sebe procesné 
zastúpenie nemôžme považovať za dostatočné naplnenie ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa. 
Vykonávacie konanie ako konanie mimosporové, v zásade je aj materiálne pokračovaním ko-
nania vo veciach starostlivosti o maloletých, musí preto refl ektovať aj základné princípy a to o. 
i. princíp rovnosti (čl. 4 Základných princípov CMP), princíp neformálnosti (čl. 7 Základných 
princípov CMP), princíp legality (čl. 11 Základných princípov CMP) a v nadväznosti na uve-
dené § 38 CMP. Z týchto identifi kovaných ustanovení vyplýva povinnosť súdu postupovať pri 
výkone rozhodnutia tak, aby dieťa, v miere a rozsahu, ako je to schopné vnímať a pochopiť, 
poznalo svoje procesné práva a  povinnosti, aby bol zohľadnený jeho názor na  úkony, ktoré 
sa majú, či budú realizovať. To predpokladá dostatočné penzum informácií sprostredkovaných 
dieťaťu primeraným spôsobom a formou o priebehu, o krokoch, ktoré sa budú vykonávať a prí-
padne zodpovedanie všetkých otázok, ktoré dieťa k priebehu „udalostí“, či ich následkov má. 
V tomto význame, a tak ako vyplýva z judikatúry ÚS ČR je primárny záujem na ochrane die-
ťaťa, ...“ odnětí dítěte z péče rodičú je nejzávežnejším zásahem do rodinného života, a je proto ne-
zbytné, aby toto opatření jakož i prostředky dané právními předpisy k jeho realizaci, byly správně 
interpretovány a následně aplikovány.“19 

18 MACUR, J.: Kurs občanského práva procesního – Exekuční právo. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 1998, s. 47.
19 Nález ÚS ČR zo dňa 6.9.2011, sp. zn. II. ÚS 2546/ 10.
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Spôsob rozhodovania, vo forme uznesenia, lícuje štandardnú formu rozhodovania v civil-
nom exekučnom konaní vo forme uznesenia.

Pokiaľ sa konanie začína podaním návrhu, začína sa doručením tohto návrhu súdu. Naria-
denie výkonu rozhodnutia sa začína až vydaním uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia. 
Súd ale môže dospieť k  záveru, že  nie sú  dané dôvody pre nariadenie výkonu a  uznesením 
rozhodne tak, že návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia zamietne.

Momentom začatia vykonávacieho konanie ex offi  cio je vydanie uznesenia o začatí kona-
nia, na ktoré následne nadväzuje uznesenie o nariadení výkonu alebo zamietnutí nariadenia 
výkonu, ak by súd zistil v období od začatia konania do nariadenia výkonu rozhodnutia dôvody 
pre ktoré by bol výkon rozhodnutia neprípustný. Možnosť pripustiť začatie výkonu rozhodnu-
tia ex offi  cio je namieste, a to jednak v kontexte toho, že samotné konanie z ktorého vyvstalo 
meritórne rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom môže začať aj bez návrhu, ako aj z dôvodu 
ochrannej úlohy súdu v tomto okruhu vecí a zachovania kontinuity tejto ochrany (neiniciova-
nie vykonávacieho konania môže mať aj mimoprávnu povahu).

V oboch prípadoch, ako sme uviedli vyššie, je prípustné odvolanie. Vzhľadom na potrebu 
zachovania rýchlosti a účinnosti úkonov smerujúcich k výkonu rozhodnutia, ani prípadné od-
volanie proti uzneseniu, ktorým prišlo k nariadeniu výkonu rozhodnutia nemá vplyv na prie-
beh samotnej realizácie výkonu rozhodnutia. 

Vzhľadom na vyšetrovací princíp, ktorý sa uplatňuje vo väzbe na celé konanie podľa CMP, 
musí súd vyhodnotiť, či aj v súvislosti s exekučným titulom neprišlo k takej zmene skutkových 
okolnosti, že je potrebné návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia zamietnuť.

 2 Priebeh výkonu rozhodnutiach vo veciach maloletých

Diferenciácia priebehu vykonávacieho konania v  rovine doktrinálnej nie je  ustálená 
a jednotná, pokiaľ ide o jednotlivé fázy, ktoré v rámci tohto konania možno identifi kovať a to 
aj s ohľadom na charakter procesných úkonov, ktoré sa v nich môžu realizovať a či smerujú 
k procesnej prevencii, alebo už predstavujú samotný výkon. Tejto diferenciácii svedčí aj nová 
právna úprava nie len v CMP, ale aj vo Vyhláške, ktorou sa upravujú podrobnosti pri výkone 
rozhodnutia vo veciach maloletých. 20 Z textu právnej úpravy možno identifi kovať fázu začatia 
vykonávacieho konania (§ 3 Vyhlášky – Postup súdu po  začatí konania), ale aj  fázu naria-
denia (§ 377 CMP – Nariadenie výkonu rozhodnutia) a uskutočnenia výkonu rozhodnutia 
(§ 384 CMP – Uskutočnenie výkonu rozhodnutia). Pre uvedené fázy sú typické určité pro-
cesné úkony a je disproporcia v tom, čo možno považovať za výkon rozhodnutia v „ pravom 
slova zmysle“.21 

Konanie o výkon rozhodnutia o výchove maloletých bude prebiehať vo viacerých fázach. 
Postup jednotlivých fáz nie je  obligatórne nadväzný. Jedinou podmienkou je  výzva súdu 

20 Vyhláška MS SR č. 207/2016 Z. z. ktorou sa upravuje podrobnosti pri výkone rozhodnutia vo veciach malole-
tých.

21 Pozn. autorov: Dr. Jirsa už napríklad aj fázu ukladania pokút vníma ako uskutočnenie výkonu, opačné názory 
považujú za výkon výlučne odňatie dieťaťa.
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na dobrovoľné plnenie (§ 379 CMP), ktorá však môže byť realizovaná aj pri samotnom odňatí 
dieťaťa. V aplikačnej praxi sa vedie diskusia ohľadom obligatórnosti a fakultatívnosti jednot-
livých fáz. Domnievame sa, že preventívna fáza je len fakultatívna, a nepochybne nebude na-
mieste, kde by sa plnením preventívneho pôsobenia len zmaril, aby úplne sťažil samotný výkon. 
Jediným obligatórnym bodom je len výzva na dobrovoľné plnenie, ktorá ale, ako sme uviedli, 
môže byť doručená až pri samotnom odňatí dieťaťa.

Postup podľa § 378 CMP nastupuje pred nariadením samotného výkonu pričom má plniť 
preventívny a výchovný účel. Jeho cieľom je pôsobiť na oprávnenú a povinnú osobu tak, že prí-
de k dobrovoľnému plneniu povinností vyplývajúcich z exekučného titulu, alebo k inej dohode, 
čo  do ich realizácie.22 Je  na súde aký spôsob preventívneho pôsobenia na  osobu povinného 
zvolí. Taktiež môže využiť rôzne subjekty, či už orgán sociálnoprávnej ochrany detí a kurate-
ly, ako aj mediátora (§ 381 CMP). Diapazón možností, ktoré súd má koliduje individuálnym 
skutkovým okolnostiam ktorého konkrétneho prípadu. Súd môže zvoliť napríklad aj osobný 
pohovor s rodičmi maloletého, so samotným maloletým a podobne. Súd by mal v tomto štádiu 
primárne dbať na  rýchlosť a efektívnosť tak, aby nedochádzalo k zbytočnému predlžovaniu, 
nakoľko uvedené nerešpektovanie sa následne môže odzrkadliť a sťažení resp. nemožnosti re-
alizácie samotného odňatia.

Z  vyššie prezentovaných východísk vyplýva, že  preventívny postup môže byť naplnený 
už len výzvou pri druhej fáze § 379 ods. 3 CMP. Preventívna činnosť hoci len sústredená do sa-
motnej výzvy musí predchádzať odobratiu dieťaťa, nakoľko súd sa musí vždy aspoň pokúsiť 
o pôsobenie na  toho z účastníkov konania (povinného), ktorý dobrovoľne neplní to, čo mu 
ukladá vykonateľné rozhodnutie. Týmto sa poskytuje povinnému možnosť, aby sa v krajnom 
okamihu pred samotným výkonom rozhodol, že svoju povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia 
bude plniť dobrovoľne. V prípade, že aj napriek takejto ústnej výzve priamo pred realizáciou 
výkonu povinný dobrovoľne nesplní svoju povinnosť, pristúpi sa k samotnému výkonu odňa-
tím dieťaťa. 

Voľba rozsahu a spôsobu uskutočnenia preventívneho pôsobenia výkonu rozhodnutia me-
dzi týmito možnosťami je  na sudcovi a  vyplýva z  okolností, ktoré sudca posúdi na  základe 
svojej úvahy. Rovnako je na rozhodnutí súdu, či v rámci preventívnej činnosti nariadi pojedná-
vanie, alebo zašle výzvu povinnej osobe len písomne. Pojednávanie má slúžiť najmä na zistenie 
informácií o dôvodoch nepodrobenia sa rozhodnutiu, pokiaľ rozhodujúce skutočnosti neboli 

22 Pozn. autorov: K otázke terminologického označenia postupu, kedy sa povinný podrobí povinnostiam vyplý-
vajúcim z exekučného titulu, ako dobrovoľnému plneniu možno mať výhrady. Ak vychádzame z obsahového 
významu vlastnosti vykonateľnosti, kedy lehota, počas ktorej má povinný plniť judikovanú povinnosť (paričná 
lehota) je  určená na  „dobrovoľné“ plnenie a  jej márnym uplynutím dáva zákonodarca možnosť priameho 
a bezprostredného vynútenia si splnenia, ako aj z dikcie § 376 ods. 1 CMP : „ Ak povinný dobrovoľne ne-
plní.....možno podať návrh na  nariadenie výkonu rozhodnutia..“., nepovažujeme za  vhodné použitie tohto 
pojmu už počas začatého vykonávacieho konania. Samozrejme, že sme si vedomé, že ide o procesnú situáciu, 
kedy povinný „rešpektuje“ judikovanú povinnosť, v zmysle „ podrobí sa tomu, čo mu uložil súd“, čo má vplyv 
na  priebeh konania a  možný procesný postup v  konaní. Máme za  to, že  dochádza ku  konfrontácii dvoch 
terminologicky veľmi blízkych prívlastkov „ dobrovoľné splnenie“ a „rešpektovanie“ judikovanej povinnosti, 
ako materiálnej zložky právoplatnosti rozhodnutia a ktoré predstavuje ústretové správanie povinného smeru-
júce k plneniu uložených povinností. V mysle teleologického výkladu sa prikláňame k výkladu v nadväznosti 
na zmysel a účel právnej úpravy výkonu rozhodnutia a  to je dosiahnutie pokiaľ možno čo najefektívnejšej 
ochrany najslabšieho článku týchto vzťahov a tým je dieťa. 
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zistené z písomného vyjadrenia, upozornenia na následky neplnenia povinností ustanovených 
v rozhodnutí, ako i vedenie povinnej osoby k rešpektovaniu rozhodnutia. 

Veľmi významný priestor v rámci preventívnej fázy môže plniť využitie cochemského mo-
delu, ktorého hlavným princípom je nastavenie plnenia funkcie rodiny, t. j.. snaha vrátiť rodine 
stratenú akcieschopnosť, a to za kumulovania odborníkov z rôznych oblastí a  inštitúcií, kto-
ré sú schopné a môže sa podieľať na riešení rodinných konfl iktov. Títo sú schopní vstupovať 
do konania v rôznych fázach a časových okamihoch. Spoločný postup odborných profesií, zao-
berajúcich sa rodinným konfl iktom, je zameraný na opätovné privedenie rodičov k ich zodpo-
vednosti a k rodičovskej autonómii, a to najmä v intenciách perspektívy a najlepšieho záujmu 
maloletého dieťaťa.

V  prípade nariadenia pojednávania za  účelom preventívneho pôsobenia na  povinného, 
a zisťovania rozhodujúcich okolností, môže súd ako sme uviedli vyššie zisťovať aj názor malole-
tého. Vykonávacie konanie ako konanie mimosporové, v zásade je aj materiálne pokračovaním 
konania vo veciach starostlivosti o maloletých, musí preto refl ektovať aj základné princípy a to 
o. i. princíp rovnosti (čl. 4 Základných princípov CMP), princíp neformálnosti (čl. 7 Základ-
ných princípov CMP), princíp legality (čl. 11 Základných princípov CMP) a  v  nadväznosti 
na uvedené § 38 CMP. Z týchto identifi kovaných ustanovení vyplýva povinnosť súdu postupo-
vať pri výkone rozhodnutia tak, aby dieťa, v miere a rozsahu, ako je to schopné vnímať a pocho-
piť, poznalo svoje procesné práva a povinnosti, aby bol zohľadnený jeho názor na úkony, ktoré 
sa majú, či budú realizovať. To predpokladá dostatočné penzum informácií sprostredkovaných 
dieťaťu primeraným spôsobom a formou o priebehu, o krokoch, ktoré sa budú vykonávať a prí-
padne zodpovedanie všetkých otázok, ktoré dieťa k priebehu „udalostí“, či ich následkov má.

Obsahom, či už písomnej výzvy alebo výzvy na nariadenom pojednávaní je apelácia na po-
vinného, aby sa vykonateľnému rozhodnutiu dobrovoľne podrobil, t. j.. aby dobrovoľne plnil to, 
čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Zároveň je súd povinný ho v tejto výzve poučiť o mož-
ných následkoch nesplnenia tejto povinnosti, a  to civilnoprocesného charakteru (ukladanie 
pokút, odňatie dieťaťa), ako aj následkov v trestnoprávnej rovine (§ 349 zákona č. 300/2005 Z. z. 
Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

Vo výzve je povinný upozornený na následky nepodrobenia sa rozhodnutiu, najmä o:
a) možnosti súdu aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti k dieťaťu podľa 

osobitného predpisu,23) 

b) možnosti súdu podľa vyzvať príslušný štátny orgán, aby zastavil výplatu rodičovského prí-
spevku povinnému podľa osobitného predpisu, alebo aby zastavil výplatu prídavku na dieťa 
a príplatku k prídavku na dieťa povinnému podľa osobitného predpisu (383 CMP), 

c) možnosti uloženia pokuty, a to aj opakovane (§ 383 CMP),
d) skutočnosti, že marenie výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o vý-

chove maloletých detí je trestným činom, vrátane určenia trestu. 

Vymedzili sme, že v rámci preventívnej činnosti, môže súd využívať rôzne nástroje na spl-
nenie povinnosti vyplývajúcej z  exekučného titulu. Takýmto prostriedkom (nástrojom) je aj 
ukladanie sankcií vo forme pokút, alebo dočasnej straty nároku na sociálne dávky. 

23 Ustanovenie § 25 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Sankcia sa ukladá za každý zmarený styk individuálne, samostatným uznesením súdu. Po-
kuty sa teda môžu uložiť opakovane v maximálne stanovenej výške, a to za každý zmarený styk. 
V prípade, že prišlo k zmareniu napr. piatich stykov, nemôžu súd v jednom uznesení za každý 
takýto zmarený styk uložiť maximálnu pokutu, ale ju musí uložiť individuálne samostatným 
uznesením s poukazom na ten ktorý konkrétny styk (dátumovo), ktorý bol zmarený. 

Z hľadiska pozastavenia nároku na výplatu sociálnych dávok, pokiaľ povinný začne svoju 
povinnosť plniť dobrovoľne, príslušný orgán na pokyn súdu obnoví vyplácanie prídavku na die-
ťa, prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podľa osobitých predpisov.

Vzhľadom na  postavenie orgánov sociálnoprávnej ochrany a  sociálnej kurately vo  ve-
ciach maloletých je nevyhnutné, aby sa priebeh konania uskutočňoval aj za ich aktívnej účasti 
a súčinnosti. Súd môže požiadať príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany a kurately o súčin-
nosť napr. pri zisťovaní dôvodov, ktoré viedli povinného k tomu, že neplní povinnosť ulože-
nú mu vykonateľným rozhodnutím. Príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately bude môcť spolupôsobiť pri zisťovaní miesta, kde sa maloleté dieťa zdržiava a pod. 
Zisťovanie týchto informácií príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej 
kurately, prípadne príslušným orgánom obce je upravené vo vyhláške Ministerstva spravodli-
vosti SR č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rozhodnutia o výchove 
maloletých detí (ďalej aj „vyhláška“). Menované orgány vypracujú na požiadanie súdu správu 
zo zisťovania informácií o dôvodoch nepodrobenia sa rozhodnutiu a z preverovania dôvodov 
nepodrobenia sa rozhodnutiu (ďalej len „zisťovanie“), ktorá obsahuje najmä
a) dátum zisťovania alebo dátumy zisťovaní, 
b) miesto zisťovania alebo miesta zisťovaní a spôsob zisťovania, 
c) podrobný popis priebehu zisťovania,
d) dôvody nepodrobenia sa rozhodnutiu, ak boli zistené,
e) meno a priezvisko osoby, ktorá bola prítomná pri zisťovaní a vyjadrenia tejto osoby; ak je 

miestom zisťovania škola alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, uvedie sa aj pracovné 
zaradenie tejto osoby, 

f) rozhodné skutočnosti potrebné na dosiahnutie výkonu rozhodnutia, najmä či podľa prie-
behu zisťovania alebo podľa poznatkov orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej 
kurately možno očakávať problémy pri výkone rozhodnutia zo  strany rodičov dieťaťa, 
zo strany dieťaťa alebo zo strany iných fyzických osôb, potrebu zabezpečenia osobitných 
podmienok spôsobu zabezpečenia výkonu súdneho rozhodnutia.

Je potrebné si uvedomiť, že situáciu v rodine poznajú pracovníci úradov práce, sociálnych 
vecí a rodiny, ktorí sú zároveň kolíznymi opatrovníkmi maloletých detí a to už zo štádia zák-
ladného konania. 

Z  hľadiska rozhodovania o  rozsahu preventívneho pôsobenia apelujeme predovšetkým 
na  odlišný prístup ku  tomu ktorému výkonu, a  to najmä vo  väzbe na  konkrétne skutkové 
okolnosti toho ktorého prípadu. To, čo možno zaberie v  jednej rodine, nemusí mať odozvu 
v druhej. Preto by aj postup súdu mal refl ektovať na tieto osobitosti, a súd by mal tomu prispô-
sobiť aj priebeh výkonu rozhodnutia. 

Následný postup vo  vykonávacom konaní je  viazaný na  bezúspešnosť výzvy na  dobrovoľné 
sa podrobenie rozhodnutiu súdu, či už v rozsahu prípravnej fázy alebo pri samotnom odňatí dieťaťa. 
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Samotná realizácia postupu je upravená v § 384 a nasl CMP, pričom hovoríme už o  tzv. 
vlastnom výkone rozhodnutia. Ten sa bude uskutočňovať v súčinnosti s príslušným orgánom 
sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kurately ako aj  príslušníkov Policajného zboru SR. 
Vlastný výkon predstavuje odňatie dieťaťa a jeho odovzdanie oprávnenej osobe.

Realizáciu samotného výkonu bude uskutočňovať buď sudca alebo túto úlohu na základe 
osobitého poverenia zverí vyššiemu súdnemu úradníkovi (§ 386 ods. 2 CMP). Nakoľko má vyš-
ší súdny úradník má rovnaké práva a povinnosti ako sudca.

V súvislosti s výkonom rozhodnutia je súd oprávnený si zabezpečiť vstup do obydlia a ná-
sledne vykonať opatrenia na odňatie maloletého.

Pre prípadné odvolacie konanie, ktoré môže prebiehať napriek realizácií samotného výko-
nu, ale aj z iných dôvodov, nakoľko dochádza k intenzívnemu zásahu do ústavou garantovaných 
práv, sa z odňatia dieťaťa vyhotovuje záznam a zápisnica.

Ak prišlo k odňatiu dieťaťa, pričom ide o jednorazové splnenie povinnosť (napr. Povinnosť 
odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča), konanie o výkon rozhodnutia sa končí zasta-
vením výkonu rozhodnutia (§ 390 písm. e) CMP). Z hľadiska konkrétnych okolností prípadu 
súd zváži, či možno očakávať, že povinný bude plniť povinnosť uloženú v exekučnom titule 
dobrovoľne, a je tak namieste zastaviť výkon rozhodnutia.

 3 Odklad a zastavenie výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

Pre účely mimosporového procesu ochrana určitých zákonom stanovených hodnôt je iden-
tifi kovaná nad rámec ústavnoprávnych východísk v čl. 1. Základných princípov CMP, z ktorého 
vyplýva:

„Súd postupuje v konaní v súlade s ochranou verejného záujmu a práv zaručených záko-
nom a prihliada na dobré mravy. Oprávnenia niekoho iného ako účastníka konania vyplývajúce 
zo zabezpečenia ochrany verejného záujmu upraví zákon.“

Civilný mimosporový poriadok vymedzením predmetu zákona numerus calusus následne, 
najmä s dôrazom na svoju II. časť identifi kuje také hodnoty ako je manželstvo, rodina, najlepší 
záujem dieťaťa, telesná integrita a. i., a tomu prispôsobuje normatívne upravený procesný po-
stup.

Status dieťaťa je  úzko spätý s  inštitútom rodiny, ako určitej prirodzenej formy spolu-
žitia, založenej biologickým resp. tiež právnym rodičovstvom. Spolu požívajú ochranu nie 
len v rovine súkromnoprávnej, ale v kontexte práva na rodinný život, ochranu manželstva 
a  rodičovstva aj  v  rovine ústavnoprávnej. Tým sa  prezumuje zachovanie ochrany týchto 
špecifi ckých statusových vzťahov v tom najširšom kontexte aj v rovine uplatňovania týchto 
práv v konaní pre súdom resp. iným štátnym orgánom. Z judikatúry ESĽP vyplýva povin-
nosť štátu chrániť tieto vzťahy a ich subjekty a pozitívna povinnosť vytvoriť penzum takých 
prostriedkov, ktoré v prípade potreby ochrany týchto záujmov refl ektujú primeraným spô-
sobom legitímne ciele s  rešpektovaním základných zásad autonómie vôle subjektov súk-
romnoprávnych vzťahov. 

Refl ektujúc na tento aspekt zakotvuje CMP v rámci úpravy výkonu rozhodnutia o výchove 
maloletých detí možnosť odkladu výkonu rozhodnutia (§ 389 ods. 1 CMP). Podľa § 389 ods. 1 
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CMP, „Súd môže odložiť výkon rozhodnutia aj bez návrhu, ak je život, zdravie alebo priaznivý 
vývoj maloletého výkonom rozhodnutia vážne ohrozený.“

Najlepší záujem maloletého dieťaťa je primárnym kritériom pri rozhodovaní vo všetkých 
veciach, ktoré sa maloletého týkajú. Najlepší záujme dieťaťa je ale treba vnímať ako pojem kom-
plexný a jeho obsah by mal byť adaptabilný, s refl exiou na konkrétne a individuálne okolnosti 
a osobnosť dieťaťa, ako ja ďalšie faktory, ktoré ho bezprostredne ovplyvňujú. 

V  intenciách najlepšieho záujmu dieťaťa by mal súd aj vyhodnotiť, či pristúpi k  takému 
výkonu rozhodnutia, ktoré by sa mohlo negatívne odzrkadliť na fyzickom alebo psychickom 
zdraví maloletého dieťaťa alebo v konkrétnom prípade, a s náležitým odôvodnením povolí od-
klad výkonu rozhodnutia na  vymedzený čas, resp. ohraničené obdobie. Princíp najlepšieho 
záujmu dieťaťa je kľúčový a musí sa naň brať vždy ohľad.

Možno vyhodnotiť, že z praktického pohľadu je využitie odkladu výkonu rozhodnutia veľ-
mi frekventované, a umožňuje súdu reagovať nad ad hoc vzniknutý stav po právoplatnosti exe-
kučného titulu, ktorý je podkladom výkonu rozhodnutia. Istým nedostatkom, ktorý ale výrazne 
rezonuje pri aplikácií predmetného inštitútu je, že na samotný odklad nenadväzujú opatrenia, 
ktoré by pomohli vzťah sanovať, napr. v podobe uloženia povinnosti podrobiť sa sedeniu u me-
diátora v rámci uloženia výchovného opatrenia alebo iná forma výchovného opatrenia, pričom 
súd by následne zabezpečoval kontrolu plnenia tohto výchovného opatrenia. Uvedené vníma-
me ako najvýznamnejší nedostatok, avšak tento nie je spôsobený samotnou právnou úpravou. 
Domnievame sa, že platný stav de lege lata poskytuje súdu dostatok prostriedkov na to, aby súd 
zabezpečil účel výkonu rozhodnutia, t. j.. to čo sa reálne sleduje výkonom rozhodnutia, avšak 
možno aj dobrovoľne, bez potreby vlastného výkonu.

Popri odklade výkonu rozhodnutia, ďalším prostriedkom, ktorý môže súd využiť je zasta-
venie výkonu rozhodnutia s poukazom na ustanovenie § 390 písm. c) CMP, t. j.. ak bol výkon 
rozhodnutia vyhlásený za neprípustný, pretože je  tu iný dôvod pre ktorý nemožno vykonať. 
Takémuto rozhodnutiu podľa nášho názoru predchádza taká zmena skutkových okolností, 
že by nebolo v súlade s ochranou verejného záujmu, ktorý je v danom prípade reprezentovaný 
najlepším záujmom maloletého, aby sa výkon rozhodnutia vôbec realizoval. V danom prípade 
máme za to, že pokiaľ sa súd rozhodne využiť toto mimoriadne opatrenie pre zastavenie výkonu 
rozhodnutia, mal by následne, a to ex offi  cio začať konanie v ktorom bude refl ektovať na ten-
to vzniknutý stav, a  to napríklad začatím konania o  úprave rodičovských práv a  povinností 
a  podobne. Jednoznačne ale možno vymedziť, že  zastavenie exekúcie, čo  bude nepochybne 
v danom prípade meritórne rozhodnutie, má a musí predstavovať len mimoriadnu výnimku 
z hľadiska aplikácie.

 4 Úvahy de lege ferenda

Z hľadiska základného priblíženia formulovaných aspektov v rovine právnej úpravy mož-
no identifi kovať niektoré nedostatky, ktoré predovšetkým z pohľadu aplikačnej praxe výrazne 
rezonujú. Odstránenie týchto nedostatkov, by podľa nášho názoru výrazne prispelo k zefek-
tívneniu a zdynamizovaniu ochrany práv maloletých pri ich realizácií v súvislosti s výkonom 
rozhodnutia.
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Podľa nášho názoru pre urýchlenie vlastného procesu, by súdu, s prihliadnutím na skutko-
vé okolnosti, pokiaľ je im samotné konanie a jeho priebeh známy už zo základného konania, 
mohli vynechať preventívnu fázu a pristúpiť spolu s písomnou výzvou k fáze samotného výko-
nu, t. j.. k odobratiu dieťaťa. Domnievame sa, že tento aspekt súvisí stále s dlhodobým defor-
movaním zabehnutým režimom starej právnej úpravy, a to napriek existencii právnej úpravy 
novej.

Pri rozhodnutí o odklade výkonu rozhodnutia by mali súdu zohľadniť, v kontexte skutko-
vých okolností aj dôvody pre ktoré viedli k odkladu a na tie potom refl ektovať tak, aby sa dosia-
hol, a to možno aj dobrovoľne účel výkonu rozhodnutia a ochrana záujmov maloletého dieťaťa,

Napokon sa domnievame, že prípadné rozhodnutie o zastavení výkonu rozhodnutia pod-
ľa § 390 písm. c) CMP by nemalo smerovať len k snahe o elimináciu počtu výkonu rozhodnutí 
vo veciach maloletých na súdoch, ale najmä k nadväzujúcemu konania na dosiahnutie nápravy

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi sú mimoriadne vo svojej základnej podstate. Ich skutočné 
zachovanie by malo byť vôľou každého o rodiča, bez ohľadu na to, či dieťa pochádza z manžel-
stva alebo nie. Rodič si uvedomuje, že dieťa je jeho posolstvom, je tým, čo tu po sebe zanechá-
va. Absencia prítomnosti jedného z rodičov sa môže výrazne prejaviť pri formovaní osobnosti 
dieťaťa.

Dieťa sa  formuje pod vplyvom vzorov, ktoré sa  pohybujú v  jeho prostredí. Vzhľadom 
na svoju odkázanosť sa často krát stáva ľahko ovplyvniteľným, s cieľom nestratiť stabilitu a is-
totu.

Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých by mal súd rešpektovať všetky vyššie uvedené 
faktory a prihliadať na nich, a to všetko za súčasnej ochrany záujmov maloletého dieťaťa. 

Štát za účelom rešpektovania záujmov maloletého dieťaťa, musí zabezpečiť jeho riadnu vy-
konateľnosť avšak nepochybne za zohľadnenia najlepšieho záujmu maloletého.

Na každý prípad musí nazerať individuálne, musí prihliadať na osobitosti a potreby kaž-
dého z nich. 

Sudca vykonávajúci rozhodnutie vo veciach maloletých, musí v kontexte platnej právnej 
úpravy efektívne a účinne, ale najmä rýchlo, reagovať na variabilitu vzťahov, ktoré výchova ma-
loletého v sebe kumuluje. Musí rešpektovať individualitu každého člena rodiny, každého dieťaťa 
vo svetle toho ktorého prípadu.

Dôležitú úlohu pri personálnej exekúcii zohrávajú práve orgány sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately, ktoré by sa mali s plným nasadením nadchnúť pre vec a podľa mož-
ností, čo najcitlivejšie zabezpečiť to, aby rozhodnutie súdu bolo rešpektované a aby dieťa bolo 
vychovávané v čo najlepšom prostredí za účasti oboch rodičov.

 Záver

Obdobne ako každý druh výkonu rozhodnutia, aj tzv. personálne exekúcie predstavujú mi-
moriadny zásah do práv všetkých zúčastnených subjektov. Je nepochybné, že najnegatívnejší 
dopad má  výkon rozhodnutia na  maloleté dieťa a  jeho rodičov. Snahou všetkých subjektov, 
ktoré sa podieľajú na úpravu vzťahov s dopadom na maloleté dieťa by malo byť, aby k výko-
nu rozhodnutia vôbec nemuselo prísť. Domnievame sa, že súd, zohľadňujúc najlepší záujem 
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maloletého je schopný vo svojej rozhodovacej fáze prijať také opatrenia, že reálne k samotnému 
výkonu vôbec nepríde. Pokiaľ je ale výkon rozhodnutia skutočne nutný, a opätovne refl ektuje 
na záujem dieťaťa mal by súd postupovať nielen direktívnym spôsobom, ale aj v možnostiach 
preventívneho pôsobenia a sanovania narušených vzťahov. Ideálnym, avšak nepochybne uto-
pickým stavom by bolo, keby žiadna ingerencia do rodinnoprávnych vzťahov prostredníctvom 
autoritatívneho zásahu súdu nebola potrebná. Toto je ale v priamej úmere s vyspelosťou rodi-
čov, že ich primárnou hodnotou a cieľom by malo byť sledovanie záujmu dieťaťa jeho ochrana.
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 VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY VÝKONU ROZHODNUTIA 
VO VECIACH MALOLETÝCH
 Michal Dáni, Zuzana Klincová
Univerzita Komenského v Bratislave, právnická fakulta 

 Úvod

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých má byť naplnením súdnej ochrany poskytovanej v zá-
kladnom konaní.1 Mnohé osobitosti zo základného konania vo veciach starostlivosti súdu o malole-
tých sa prejavujú aj vo vykonávacom konaní. Súd už v základnom konaní svojou výchovnou úlohou 
pôsobí na účastníkov konania za účelom riadneho, dobrovoľného rešpektovania rozhodnutí. Postup 
súdu po základnom konaní nadväzuje na jeho predchádzajúce poznatky o prejedávanej veci či účast-
níkoch konania. Charakteristické pre tento druh vykonávacieho konania je uplatňovanie princípu 
ofi ciality, princípu materiálnej pravdy a ingerencia orgánov ochrany detí. Špecifi ká výkonu rozhod-
nutia vo veciach maloletých vyplývajú z osobitného predmetu konania, ktorý predstavuje maloleté 
dieťa. Z uvedeného dôvodu predstavuje samostatný druh vykonávacieho konania, ktoré býva ozna-
čované ako personálna exekúcia.2 Problematika výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých prešla 
v  ostatnom čase viacerými legislatívnymi zásahmi. Okrem vnútroštátnej normotvornej činnosti 
spojenej s rekodifi káciou civilného procesného práva sa v tejto oblasti viac ako je obvyklé v iných 
oblastiach práva uplatňuje vplyv medzinárodnoprávnych záväzkov3 a judikatúry. Od jednoduchej 
a abstraktnej právnej úpravy sa postupným vývojom úprava rozširovala, precizovala čoho násled-
kom sa možnosti voľby postupu, opatrení a prostriedkov realizovaných súdom obmedzili. Je otázne, 
či konkretizácia právnej úpravy nemá za následok nižšiu miery efektivity vykonávacieho konania. 

Z uvedeného dôvodu sa pri vývoji výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých budeme ve-
novať nie len zásadným právnym zmenám, ale pokúsime sa  posúdiť efektivitu jednotlivých 
legislatívnych prístupov. Našim cieľom nebude dopodrobna rozobrať všetky aspekty tejto mi-
moriadne obsiahlej témy, nakoľko uvedené vzhľadom vymedzený priestor nie je ani možné, ale 
predovšetkým otvoriť si možnosti pre ďalšie úvahy.

1 „Výkon vykonateľného rozhodnutia súdu sa musí považovať za integrálnu časť „súdnej ochrany“ v zmysle čl. 46 
ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, inak záruky, ktoré toto ustanovenie ustanovuje a ktoré v spojení s ostatný-
mi článkami siedmeho oddielu druhej hlavy Ústavy Slovenskej republiky vyjadrujú záujem na ochrane „práva 
na spravodlivý proces“, by stratili svoj dôvod na existenciu v Ústave Slovenskej republiky. Preto právo na súdnu 
ochranu zaručené v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa nemôže končiť vydaním právoplatného a vykona-
teľného rozhodnutia súdu, ale musí zahŕňať aj možnosť núteným spôsobom a aj proti vôli povinného realizovať 
povinnosť na plnenie, obsiahnutú vo výroku takéhoto rozhodnutia, ktorá nebola splnená dobrovoľne.“ (Nález 
Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 5/2000 z 13. júla 2000).

2 Schelleová a kol.: Civilní proces st 785 a nasl .: „Jedná sa o tzv. personálnu exekúciu v najširšom zmysle slova.“ 
3 Významnú úlohu v právnej úprave zohráva Dohovor o právach dieťaťa, ktorý pre Českú a Slovenskú Federa-

tívnu Republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 49 ods. 2 dňom 6. februára 1991. Z pohľadu 
výkonu rozhodnutia je potrebné rešpektovať prioritne záujem dieťaťa a právo dieťaťa na udržiavanie pravidel-
ných a osobných kontaktov s oboma rodičmi, ak je to v súlade so záujmami dieťaťa. Nemožno opomenúť ani 
Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí prijatý dňa 25. októbra 1980 v Haagu, 
ktorý pre SR nadobudol platnosť 1. februára 2001.
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 1 Špecifi ká právnej úpravy

 1.1 Občiansky súdny poriadok z roku 1950

Prijatím Občianskeho súdneho poriadku z roku 1950 sa zjednotilo procesné právo na úze-
mí Československa a zavŕšila sa právnická dvojročnica začatá v nových spoločenských pome-
roch po udalostiach roku 1948. Vzorom pre procesný kódex bol sovietsky GPK (civilný proces-
ný kódex). Zjednotili sa zásady všetkých druhov konaní. Základným princípom novej úpravy 
sa stal princíp materiálnej pravdy, v ktorého duchu sa mali vykladať aj ostatné princípy.4 Výkon 
rozhodnutia vo veciach maloletých nebol pôvodne súčasťou OSP z roku 1950. Novelou OSP zá-
konom č. 68/1952 Zb. bolo doplnené s účinnosťou od 1.1.1953 ust. § 251a.5 „Pokiaľ ide o výkon 
rodičovskej moci, vzťahuje sa toto ustanovenie iba na deti rodičovskej moci. Pokiaľ ide o výchovu 
detí, styk s nimi a ich umiestnenie týka sa, pravda, aj poručencov a opatrovancov.“6 Predmetné 
ustanovenie bolo účinné až do 31.3.19647 a predstavuje základ neskoršej právnej úpravy, a to 
z hľadiska princípov konania, procesného postupu, ako aj prostriedkov výkonu rozhodnutia. 

Z hľadiska systematiky sa ustanovenie nachádza v druhej časti zákona (osobitné ustanove-
nia), druhej hlave (veci poručenské, opatrovanské, veci detí v rodičovskej moci a veci osvoje-
nia) a nadväzuje na ust. § 251 o výchove a výžive detí s ktorým vytvára jeden celok8. Úprava 
exekúcie bola uvedená samostatne v tretej časti zákona. V súvislosti s výkon niektorých roz-
hodnutí sa nepožíva pojem exekúcia, napriek skutočnosti, že bol ponechaný v právnej úprave. 
Prof. Šatjgra výslovne uvádza: „Nejde tu nejaké exekučné konanie, pretože dieťa nie je predme-
tom exekúcie; dieťa je tu účastníkom.”9

V konaní sa uplatňuje princíp ofi ciality, materiálnej pravdy. Miestna príslušnosť súdu bola 
určená všeobecným súdom dieťaťa, za určitých okolností mohol vo veci konať aj inak neprí-
slušný súd a zákon umožňoval aj prenos príslušnosti v záujme dieťaťa. Nebola vylúčená ani 
nutná, či vhodná delegácia. Pre súdne opatrenia zasahujúce do pomeru medzi rodičmi a deťmi 
bol rozhodujúci záujem maloletého a  prospech spoločnosti.10 V  dôležitých prípadoch alebo 

4 ŠTAJGRA F.: Učebnica občianskeho procesného práva. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatú-
ry, 1995 st. 16.

5 „Výkon niektorých rozhodnutí. Proti tomu, kto sa dobrovoľne nepodrobí rozhodnutiu súdu o rodičovskej moci, 
výchove detí, styku s nimi alebo o ich umiestení, použije súd uvedený v § 244 pre výkon tohto rozhodnutia vhodné 
donucovacie prostriedky. Týmito prostriedkami, pokiaľ ostatné prostriedky podľa okolností prípadu nepostačujú, 
môžu byť aj pokuty do výšky 5.000 Kčs za každé jednotlivé neposlúchnutie súdu, poprípade aj nútené predvedenie 
dieťaťa k rodičovi (umiestenie dieťaťa a pod.); vymožené pokuty pripadajú štátu.“

6 ŠTAJGRA F.: Učebnica občianskeho procesného práva. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatú-
ry, 1995 st. 194.

7 Zrušené zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.4.1964.
8 Pod pojmom maloletý sa v zmysle zákona č. 266/1949 Sb. o dočasných zmenách v niektorých občianskych 

veciach právnych rozumela osoba, ktorá sa nestala plnoletou, a to dovŕšením osemnásteho roku, alebo uzavre-
tím manželstva.

9 ŠTAJGRA F.: Učebnica občianskeho procesného práva. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatú-
ry, 1995 s. 194.

10 V zmysle § 53 zákona č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve sa výkon rodičovských práv má vykonávať v súlade 
so  záujmom maloletého a  spoločnosti. Predmetnej spoločenskej požiadavke musí byť poriadené opatrenia 
súdu a iných orgánov. Bližšie pozri napr. Učebnica občianskeho a rodinného práva 1956 prof Knapp st. 140
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v prípade pochybností mal súd povinnosť vypočuť aj dieťa, ak bol u maloletého predpoklad 
schopnosti posúdiť svoje záujmy. Nemožno opomenúť ani dobovú úlohu civilného procesného 
práva, ktoré malo byť nápomocné pri výstavbe socializmu, v ktorom nezastupiteľnú úlohu zo-
hrávala výchova mládeže. Súd konanie uskutočňoval pri maloletom v súčinnosti s orgánmi vy-
konávajúcimi činnosť na ochranu záujmov maloletého. Zriadili sa úradovne ochrany mládeže, 
ktoré sa starali o právnu ochranu mládeže v súčinnosťou so súdmi a prokurátormi.11 Pri výkone 
rodičovských práv sa rodičia mohli dožadovať pomoci nielen súdov, ale aj úradov.

Za donucovacie prostriedky boli výslovne uvedené len pokuty a predvedenie dieťaťa. Prefe-
rovanými prostriedkami vynútenia boli „ostatné prostriedky“, t. j.. iné ako pokuty a predvedenie 
dieťaťa, ktoré záviseli od  úvahy súdu. Ich aplikáciou súd výchovne pôsobil na  povinného, a  to 
aj v spolupráci s inými orgánmi, prípadne dôverníkmi ochrany mládeže. Ostatnými prostriedkami 
boli predovšetkým výzvy, predvolania. Súd volil výber vhodných opatrení podľa okolností prípadu. 
Kritériom pre voľbu bola dostatočnosť zvoleného prostriedku. V prípade skoršieho uplatnenia os-
tatných prostriedkov súd mal možnosť voľby donucovacieho prostriedku. Ak mal súd za to, že os-
tatné prostriedky vzhľadom na okolnosti prípadu v základnom konaní nebudú postačujúce, mohol 
pristúpiť k predvedeniu dieťaťa (odňatiu, umiestneniu), ak to považoval za vhodné. Donucovacím 
prostriedkom boli aj pokuty pripadajúce štátu. Zákon obmedzoval výšku jednej pokuty za „každé 
jednotlivé neposlúchnutie súdu“. Z uvedeného vyplýva, že predpokladom pre uloženie pokuty bola 
predchádzajúca výzva súdu smerujúca k rešpektovaniu rozhodnutia, ktorá mala zabezpečiť „dob-
rovoľné“ plnenie povinnosti. Prípadne iný úkon súdu vo vzťahu k povinnému, ktorého účelom 
bolo plnenie povinnosti. Tieto ostatné prostriedky logicky predchádzali pokute ako donucovacie-
mu prostriedku. Vzhľadom na abstraktnosť úpravy voľba konkrétneho postupu závisela prioritne 
od úvahy súdu o vhodnosti toho ktorého prostriedku vo vzťahu k súdu známym okolnostiam. Stav 
veci mohol byť súdu známy zo základného konania, alebo vykonávacieho konania.

 1.2 Občiansky súdny poriadok z roku 1963
Zmeny v hmotnom práve, vydanie nového Občianskeho zákonníka, zákona o rodine a vývoj 

práva v iných oblastiach viedol k potrebe revidovať predpisy civilného procesného práva. Právna 
úprava bola ovplyvnená časom svojho vzniku, podstatou a funkciami práva socialistického štá-
tu.12 Nová úprava kladie dôraz predovšetkým na výchovné pôsobenie súdu, smerujúce k tomu, 
aby narušené vzťahy boli obnovené dohodou medzi účastníkmi, prípadne dobrovoľne splnené.13

Výkon rozhodnutia o  výchove maloletých detí sa  stal súčasťou piatej časti zákona 
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok označenej ako výkon rozhodnutí. Napriek tejto sku-
točnosti, právna úprava výkonu rozhodnutí sa na výkon rozhodnutia o výchove maloletých 
detí nevzťahovala ani podporne. Pojem výkon rozhodnutia nahradil v danom čase spoločensky 

11 Zriadené zákonom č. 69/1952 Zb. o sociálnoprávnej ochrane mládeže v znení neskorších právnych predpisov. 
12 „Vo svetle týchto úloh a požiadaviek, ktorých realizácia spolupodmieňuje sociálno-demokratický a kultúrny roz-

voj spoločnosti, veľký význam nadobúda aj činnosť orgánov socialistického občianskoprávneho súdnictva, ktoré 
ako je známe, majú široké a dôležité poslanie pri ochrane socialistického štátu, jeho spoločenského zriadenia, 
a vzťahov k svetovej socialistickej sústave, pri zabezpečovaní spravodlivej ochrany práv a záujmov občanov a or-
ganizácií pri výchove občanov k zachovávaniu zákonov a pravidiel socialistického spolužitia, k čestnému plneniu 
povinností a k úcte k právam spoluobčanov.“ NESROVNAL V. a BARÁT A.: Občiansky súdny poriadok, notár-
ky poriadok a súvisiace predpisy. Bratislava: Vydavateľstvo OBZOR, 1976 s. 5.

13 Bližšie pozri napr. ŠTĚPÁN J.: Občanský soudní řád notářský řád a předpisy souvisící, Vydavateľstvo ORBIS, 1964.
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neprijateľný pojem exekúcie. Napriek legislatívnemu zaradeniu nemožno o výkone rozhodnu-
tia vo veciach maloletých hovoriť ako typickej exekúcii.14

Z hľadiska zmien právnej úpravy bola výslovne zavedená pred nariadením výkonu rozhod-
nutia obligatórna preventívna činnosť súdu, ktorá bola konkretizovaná. Účel konania sa mal do-
siahnuť jednak výchovným pôsobením súdu a až v krajnom prípade mal nastať výkon rozhod-
nutia. Preventívna fáza pozostávala z predvolania povinnej osoby a jej poučenia o následkoch 
neplnenia povinností. Predmetné súd realizoval bez ohľadu na návrh účastníkov. Činnosť zame-
raná na výchovné pôsobenie mala byť spravidla doplnená aj ingerenciou ďalších orgánov, a to 
národného výboru a spoločenských organizácií (napr. odborové organizácie). Súd pri výkone 
rozhodnutia samotnom ako aj v preventívnej činnosti posudzuje vhodnosť a účelnosť opatrení. 
Pri svojom rozhodovaní o postupe o veci postupuje ex off o15 a uplatňuje princíp materiálnej 
pravdy, prihliada nielen na  názor účastníkov konania, názor maloletého, ale zisťuje stav veci 
od iných orgánov, príbuzných maloletého, či  iných osôb, ktoré by mohli mať vedomosť o ve-
ci.16 Až v prípade bezvýslednosti preventívnej fázy nastáva obligatórne uplatnenie prostriedkov 
výkonu rozhodnutia, ktoré boli čo  do spôsobov zachované. „Osobitnej povahe tohto konania 
zodpovedajú aj spôsoby vykonania samotnej exekúcie, k ich voľbe a použitiu pristupuje súd vždy 
s so zreteľom na potreby dieťaťa a na skutočnosť, že sa nimi zasahuje do jeho ďalšieho vývoja.“17 Pri-
orizovaným prostriedkom vynútenia rešpektovania povinnosti sú pokuty. Počet a úhrnná výška 
pokút nebola zákonom limitovaná. V prípade, že pokuty nevedú k plneniu povinnosti prichádza 
v úvahu odňatie dieťaťa. Uskutočnenie tohto prostriedku bolo ponechané na úvahe súdu, resp. 
predsedovi senátu a realizuje sa v súčinnosti s ďalšími orgánmi. Zákon výslovne spomína opráv-
nenie súdu zariadiť odňatie dieťaťa, nepredstavuje tento postup povinnosť súdu, ak vo svetle 
zistených skutočností nedospeje súd k  záveru o vhodnosti takéhoto opatrenia. „V  tomto type 
konania musí rozhodovaniu všeobecného súdu o  použití najradikálnejšieho opatrenia (odňatie 
a odovzdanie maloletého dieťaťa v zmysle § 273 ods. 2 OSP) predchádzať dôkladná úvaha založe-
ná na dôslednom zistení skutkového stavu, čo sú úlohy patriace do výlučnej právomoci všeobecného 
súdu, čo limituje ústavný súd obmedziť v konaní o námietke porušenia čl. 48 ods. 2Ústavy SR svoj 
prieskum na  posúdenie pružnosti a  včasnosti opatrení konajúceho súdu.”18 Ďalšou osobitosťou 
konania vo veciach výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých je vymedzenie povinnej osoby. 
Keďže rozhodnutie o osobnom stave je podľa § 159 ods. 2 OSP záväzné pre každého, povin-
nou osobou môže byť v zásade ktokoľvek kto nerešpektuje súdne rozhodnutie (prípadne súdom 
schválenú dohodu). Oprávnenou osobou bude vždy ten subjekt, ktorý má právo na styk s ma-
loletým, ktorý sa nerealizuje. Účastníci konania o výkon rozhodnutia nemusia byť z uvedeného 
dôvodu totožný s účastníkmi základného konania. Konanie sa môže začať na návrh ale aj bez 
návrhu v súlade s princípom ofi ciality. V týchto konaniach sú podľa § 94 OSP účastníkmi aj tí, 
o právach alebo povinnostiach ktorých sa má konať. Úkony v konaní realizuje predseda senátu.

14 MESÁROŠ, M.: Výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej 
dňa 10.11.2004 v Bratislave – Práva dieťaťa a ich ochrana. Kancelária verejného ochrancu práv, s. 108.

15 R 12/1973: Vo vykonávaní rozhodnutí o výchove maloletých pokračuje súd bez návrhov či podnetov účastní-
kov konania.

16 Podľa § 178 ods. 2 OSP: „O vhodnosti a účelnosti navrhnutých alebo zamýšľaných opatrení súd spravidla zistí ná-
zor národného výboru, spoločenskej organizácie alebo aj jednotlivých občanov, ktorí sú oboznámení s pomermi. 
Ak je to vhodné, vyslúchne o nich aj maloletého.“

17 SCHELLEOVÁ I. a kol: Civilní proces. Vydavateľstvo EUROLEX BOHEMIA a. s.
18 Ústavný súd SR, III. ÚS 181/2011.
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 1.3 Podstatné zmeny Občianskeho súdneho poriadku z roku 1963

Právna úprava výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých bola v zásade stabilná, zmeny 
právnej úpravy sa začali realizovať postupne počnúc rokom 1991. 

Novelou OSP zákonom 519/1991 Zb. sa  zmenila forma prostriedkov realizovaných 
súdom v preventívnej fáze konania. Predvolanie bolo nahradené písomnou výzvou, kto-
rej súčasťou bolo upozornenie na  následky neplnenia povinností. Taktiež sa  vzhľadom 
na zmenené pomery spolupráca súdu či pri výkone samotnom mala realizovať v súčinnosti 
s obcou.

Zákonom č. 501/2001 Z. z. sa naplnili medzinárodné záväzky Slovenskej republiky vyplý-
vajúce z  Dohovoru o  občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (tzv. Ha-
agskeho dohovoru z 25. októbra 1980), ktorý pre Slovenskú republika nadobudol platnosť 1. 
februára 2001. Výkon rozhodnutia sa začal realizovať aj vo vzťahu k neoprávneného premiest-
nenia alebo zadržania dieťaťa podľa medzinárodnej zmluvy. Preventívna fáza zostala obliga-
tórna aj vo vzťahu k týmto konaniam. Samotný výkon rozhodnutia sa vzhľadom na účel tohto 
konania obmedzoval výlučne na odňatie dieťaťa. Z povahy konania tak vyplýva nielen rýchlo 
rozhodnúť, ale aj rýchlo uskutočniť výkon.19 

Rozšírenie titulov pre výkon rozhodnutia priniesol zákon č. 353/2003 Z. z., ktorým 
sa  doplnilo ust. § 273b podľa ktorého základom pre výkon rozhodnutia bolo predbežné 
opatrenie o zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti určenej fyzickej osoby alebo zaria-
denia sociálnych služieb. V nadväznosti na vydané predbežné opatrenie mal súd ex offi  cio 
pristúpiť k odňatiu dieťaťa. Z dôvodovej správy k predmetnému zákonu vyplýva, že uvedené 
ustanovenie bolo do právnej úpravy výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých včlenené 
z nasledovného dôvodu: „v nadväznosti na novú právnu úpravu predbežných opatrení vzťa-
hujúcich sa  na maloleté deti ako na  obete násilia bolo nevyhnutné zabezpečiť aj  realizáciu 
vydaných rozhodnutí vo  vykonávacom konaní.“ Ustanovenia o  preventívnej fáze a  pokute 
sú vylúčené z aplikácie.

Počnúc 1.3.2004 sa upravil výkon cudzích rozhodnutí o povinnosť súdu z úradnej povin-
nosti prerušiť výkon rozhodnutia v prípade podania návrhu na uznanie cudzieho rozhodnu-
tia.20 V prípade napadnutia cudzieho rozhodnutia opravnými prostriedkami v štáte v ktorom 
bolo vydané súd na základe návrhu získal oprávnenie prerušiť výkon rozhodnutia alebo odložiť 

19 Podľa čl. 12 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, ak bolo dieťa neopráv-
nene premiestnené alebo zadržané podľa článku 3 a v deň začatia konania pred justičným alebo správnym 
orgánom zmluvného štátu, v ktorom sa dieťa nachádza, neuplynula odo dňa neoprávneného premiestnenia 
alebo zadržania lehota jedného roka, nariadi príslušný orgán okamžite návrat dieťaťa.

20 K uznaniu cudzieho rozhodnutia môže dôjsť na základe nasledovných právnych predpisov: 
1. Uznanie a vyhlásenie vykonateľnosti podľa Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní 

a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I);
2. Nariadenie rady (ES) č. 2201/2003 z 27.11.2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských 

veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Na-
riadenie Brusel IIa);

3. Uznanie vykonateľnosti podľa zákona č. 99/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 
(Zákon o MPS);

4. Uznanie vykonateľnosti podľa medzištátnej dohody o právnej pomoci resp. dohody o uznávaní a výkone 
rozhodnutí.
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jeho uskutočnenie. Aj pri uplatňovaní účelu tohto konania nie je možné opomenúť najlepší 
záujem dieťaťa a súd pri svojom postupe musí túto požiadavku uplatniť.21

Zásadné zmeny systematiky priniesla až novela zákonom č. 388/2011 Z. z.,22 ktorou sa zme-
nili prostriedky pôsobenia v preventívnej fáze, súd získal oprávnenie zisťovať dôvody neplnenia 
povinností vyplývajúcich z rozhodnutia, rozšírili sa donucovacia prostriedky a osobitne sa upra-
vili trovy konania pri výkone rozhodnutia o výchove maloletých. Konkretizácia postupu vo vý-
kone rozhodnutí vo veciach maloletých upravil všeobecne záväzný predpis.23 Vzhľadom na oso-
bitných charakter konania súd má  v  preventívnej fáze podľa jeho znalostí prípadu možnosť 
usúdiť, ktorý z prostriedkov povedie k účelu konania. Popri písomnej výzve má možnosť usku-
točniť pojednávanie. Súčasťou výzvy aj upozornenie na následky nepodrobenia sa rozhodnutiu.24 
Účelom pojednávania bude zistiť dôvody nerešpektovania rozhodnutia, upozorniť na následky 
nepodrobenia sa rozhodnutiu a viesť k „dobrovoľnému“ plneniu povinností. Na pojednávanie 
okrem účastníkov konania (oprávneného, povinného, maloletého) má možnosť predvolať aj zá-
stupcu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately25 alebo zástupcu príslušného 
orgánu obce. Súd má možnosť zisťovať dôvody nepodrobenia sa  rozhodnutiu aj prostredníc-
tvom inštitútu súčinnosti. Zisťovanie dôvodov nepodrobenia sa rozhodnutiu je predpokladom 
pre nariadenie výkonu rozhodnutia konkrétnym prostriedkom.26 Zákon v záujme zefektívne-

21 (nález Ústavného súdu SR z 23. mája 2014, sp. zn. IV. ÚS 100/2014-94) Dohovor a Haagsky dohovor musia 
byť interpretované v súlade a bez vzájomného konfl iktu, pričom rozhodujúci je najlepší záujem dieťaťa. Vnút-
roštátne súdy sú  povinné náležite preskúmať celú rodinnú situáciu vrátane tvrdení o  „vážnej ujme“, ktorá 
by dieťaťu v prípade návratu mala hroziť, a toto preskúmanie musia vnútroštátne súdy aj náležite odôvodniť 
vo svojich rozhodnutiach. Riziko vzniku vážnej psychickej traumy je priamo spojené s najlepším záujmom 
dieťaťa, a preto toto tvrdenie musí byť preskúmané vo svetle čl. 13 písm. b) Haagskeho dohovoru.

22 Podľa dôvodovej správy k zákonu účelom zmien v úprave výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých detí 
je odstrániť doterajšiu absenciu explicitnej právnej úpravy a reagovať na nedostatky, ktoré sa v tomto dôsledku 
vyskytujú v aplikačnej praxi, pričom prvoradým zámerom navrhovanej úpravy je ochrana záujmu dieťaťa.

23 Vyhláška MS SR č. 474/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove malole-
tých detí.

24 Okrem jednotlivých opatrení bol povinný upozornený na povinnosť znášať trovy výkonu rozhodnutia a na 
možnosť zmeny rozhodnutia o osobnej starostlivosti v zmysle § 25 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a  to aj bez návrhu. Ak  jeden z rodičov opakovane bezdôvodne 
a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd 
môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.

25 Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov predmetnými orgánmi je Ústredie práce, sociálnych vecí a Úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Predmetné orgány v zmysle.

26 Inštitút nariadenia výkonu rozhodnutia nie je určený na to, aby sa stal nástrojom násilnej zmeny prejavov vôle 
maloletého dieťaťa, pokiaľ jeho rozhodnutie nebolo úmyselne ovplyvnené tretími osobami. Pokiaľ nemožno die-
ťa aj napriek adekvátnemu výchovnému pôsobeniu presvedčiť, že má ísť k otcovi, javí sa ukladanie pokút ako 
nezmyselné a neplniace zákonom predvídaný účel, t. j. zabezpečiť splnenie povinnosti. V súlade s princípmi vy-
jadrenými v Dohovore o právach dieťaťa je vylúčené, aby ktorýkoľvek z rodičov nútil dieťa k plneniu povinností 
všetkými prostriedkami. Sankčné pôsobenie súdu tak nemá reálny objekt, teda vôľou ovplyvniteľné ľudské sprá-
vanie, na ktoré by mohlo reálne pôsobiť. (nález Ústavného súdu Českej republiky z 13. októbra 2015, sp. zn. III. 
ÚS 3462/14). Pozrite napr. Aj SR 2003 č. 12 s. 411 – KS v Hradci Králové sp. Zn. 25 Co 38/2003: Při posuzování, zda 
má být rodiči nezletilého dítěte uložená pokuta za nedodržování soudní úpravy styku nezletilého dítěte s druhým 
rodičem, je třeba vykládat povinnost rodiče dítě ke styku připravit, uloženou vykonávaným rozsudkem, tak, že ro-
dič je povinen dítě ke styku přimět, vhodně na ne působit a zdůrazňovat mu nenahraditelnou úlohu druhého ro-
diče v jeho výchově. Takové chápaní přípravy dítěte na styk s druhým rodičem vystupuje do popředí zvlášť tehdy, 
když nezletilé dítě samo vyjádřilo ochotu se s rodičem stýkat, a přesto ke styku nedocházelo. 
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nia činnosti umožňuje nariadiť výkon rozhodnutia a uskutočniť odňatie dieťaťa aj na základe 
nesplnenia ústnej výzvy, ktorá odňatiu predchádza len bezprostredne. Predmetný postup súdu 
bude odôvodený predovšetkým ak vzhľadom na skúsenosti súdu zo základného konania, jeho 
zistení na základe súčinností, možno mať obavy zo zmarenia, či sťaženia výkonu rozhodnutia. 
Povinný má možnosť „dobrovoľne“ sa podrobiť rozhodnutiu pred samotným výkonom. Výzva 
súdu je následne obsahom zápisnice o úkone súdu, ktorá sa spisu na základe poznámok. Prie-
beh úkonu sa zaznamenáva prostredníctvom technických zariadení na zaznamenanie obrazu 
a zvuku. Uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia a uznesenie o odňatí dieťaťa sa doručuje 
pri samotnom úkone, v prípade nemožnosti doručenia sa doručuje dodatočne. Okrem pokuty 
sa zaviedli ďalšie opatrenia, ktoré prostredníctvom ekonomického pôsobenia majú za cieľ do-
siahnuť splnenie povinnosti. Za tým účelom súd prikazuje pozastavenie výplaty rodičovského 
príspevku, či  prídavku na  dieťa. Tieto opatrenia z  hľadiska ekonomického dosahu môžu byť 
podstatne efektívnejšie ako pokuty, nakoľko ide o príjmy nepodliehajúce exekúcii a pozastavenie 
ich výplaty má bezprostredný dopad na povinného. Pokuta ako prostriedok vynútenie splnenia 
povinnosti má význam len v prípadoch existencie postihnuteľného majetku a pôsobenie tohto 
prostriedku nastáva až  s  časovým odstupom začatím exekúcie. Zákonodarca zároveň značne 
sprecizoval a konkretizoval oprávnenia súdu pri odňatí dieťaťa. Samotný proces odňatia dieťaťa 
predstavuje mimoriadne náročnú úlohu z viacerých hľadísk a musí byť realizovaný s ohľadom 
na záujem maloletého. Sudca sa vybavuje oprávneniami, ktoré majú zabezpečiť riadny priebeh 
úkonu. Sudca ukladá pokyny osobám zúčastnením na konaní a môže od kohokoľvek požadovať 
vysvetlenia pre naplnenie účelu konania. Sudca môže za účelom zabezpečenia výkonu rozhod-
nutia vydať príkaz osobám zotrvali, alebo nezdržiavali na  určitom mieste po  nevyhnutý čas. 
Efektívnosť odňatia dieťaťa vyžaduje možnosť vynútiť si vstup do bytu, či iného priestoru, kde 
je predpoklad výskytu maloletého. Súčinnosť má povinnosť poskytnúť aj právnická osoba (napr. 
škola, iné zariadenie) kde sa maloletý nachádza. Za nesplnenie týchto povinností môže súd ulo-
žiť poriadkovú pokutu. Právna úprava obsahovala osobitnú úpravu trov konania vo veciach ma-
loletých. Osobitosťou výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých je, že nie vždy dôjde k využitiu 
všetkých opatrení za účelom naplnenia rozhodnutia, ak predmetné nie je v záujme dieťaťa, alebo 
ak sa zmenili pomery pre vydanie rozhodnutia.

 1.4 Civilný mimosporový poriadok z roku 2016

Aktuálna právna úprava výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých sa nachádza v usta-
novení § 370 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskor-
ších právnych predpisov (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“). V nadväznosti na tieto 
ustanovenia bola prijatá Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2006 
zo dňa 27. júna 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach ma-
loletých. 

Z  hľadiska systematiky je  personálna exekúcia ako osobitný druh civilného procesu vy-
členená do  štvrtej časti Civilného mimosporového poriadku. V  porovnaní s  predchádza-
júcimi  právnymi úpravami platnými na  území Slovenskej republiky, možno po  roku 2016 
pozorovať značný obsahový nárast zákonných ustanovení upravujúcich výkon rozhodnutia 
vo veciach maloletých. Detailnejšia právna úprava so sebou síce prináša väčšiu mieru právnej 
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istoty a predvídateľnosti v právnych vzťahoch, avšak otázka, ktorá v  tomto prípade vyvstáva 
a contrario znie, či práve príliš detailné spracovanie nemôže pri výkone rozhodnutia vo veciach 
maloletých pôsobiť obmedzujúco pre orgány aplikácie práva. Práve vzhľadom na najväčšiu od-
lišnosť personálnej exekúcie, ktorá spočíva v exekvovanom predmete, ktorým je maloleté dieťa, 
je podľa nášho názoru nevyhnutné konať vždy s vysoko individualizovaným postupom a so 
zohľadnením najlepšieho záujmu dieťaťa. Z uvedeného dôvodu sa domnievame, že v prípade 
výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých by mal prevažovať práve osobitný právny postup 
pred zvýšenou mierou právne istoty rezultovanej z písaného textu. 

V zmysle právnej úpravy platnej od 01.07.2016 je výkon rozhodnutia vo veciach maloletých 
odčlenený od klasického exekučného konania a je realizovaný výlučne súdom, nakoľko ide o in-
tegrálnu časť práva na súdnu ochranu v zmysle článku 46 Ústavy Slovenskej republiky. S poukáza-
ním na ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa je pri výkone rozhodnutia vo veciach maloletých 
nevyhnutné zohľadniť princíp najlepšieho záujmu dieťaťa, rešpektovania jeho práv či participačné 
práva. Keďže ide o mimosporové konanie jeho hlavnou funkciou je preventívna funkcia a snaha 
ochrany spoločenských vzťahov pro futuro. Ochrana je pretavená najmä do viacerých špecifík 
právnej úpravy, ktoré sa dotýkajú najmä otázok akými sú miestna príslušnosť, určovanie účastní-
kov konania, spôsob začatia konania, priebeh dokazovania či koncentrácia konania. 

Osobitné postavenie v  celom procese výkonu rozhodnutia má  orgán sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. Jeho úloha súvisí najmä s dobrovoľným výkonom rozhodnu-
tia pri umiestňovaní maloletého dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, a to vo vzá-
jomnej kooperácii s rodičom alebo inou osobou, ktorá sa o dieťa osobne stará. Len v prípade, 
ak nebude možné vyššie uvedený postup zrealizovať v  lehote 7 dní, je orgán sociálnoprávne 
ochrany detí a sociálnej kurately povinný podať súdu návrh na výkon rozhodnutia.27 

K  výkonu rozhodnutia vo  veciach maloletých môže dôjsť len na  základe vykonateľného 
rozhodnutia vydaného v základnom konaní. Ustanovenie § 370 Civilného mimosporového po-
riadku upravuje právne tituly pre výkon rozhodnutia, medzi ktoré zaraďuje jednak vykonateľné 
rozhodnutie slovenských súdov, ktorým je upravená starostlivosť o maloletého, styk s malo-
letým alebo iná peňažná povinnosť či vykonateľné rozhodnutie slovenských súdov o návrate 
maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržiavaní ale aj vykonateľné 
dohody uzavreté v cudzine vrátane rozhodnutí cudzích súdov. Pre všetky vyššie uvedené tituly 
platí, že musia disponovať tak formálnou ako aj materiálnou vykonateľnosťou, na ktorú sa budú 
subsidiárne vzťahovať ustanovenia zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“). 

Konanie sa v zmysle § 376 Civilného mimosporového poriadku môže začať nielen dispo-
zičným úkonom strany ale aj bez návrhu t. j.. ex off o. Na návrh sa bude konanie začínať najmä 
v prípade, ak povinná osoba dobrovoľne nesplní povinnosť uloženú vykonateľným exekučným 
titulom v stanovenej lehote. V tomto prípade bude oprávnený subjekt môcť legitímne podať 
návrh súdu na nedobrovoľný výkon rozhodnutia. Bez návrhu sa konanie môže začať vydaním 
uznesenia o začatí konania vo veci výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých. Takýto postup 
bude súd aplikovať najmä v prípade, ak by mal dôvodné podozrenie, že dochádza zastrašovaniu 
oprávnenej osoby, aby nepodala návrh na výkon rozhodnutia. 

27 Zákon č. 305/2005 Z. z  o  sociálnoprávnej ochrane detí a  sociálnej kuratele v  znení neskorších právnych 
predpisov. 
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Z hľadiska vecnej a funkčnej príslušnosti bude vo veci rozhodovať vždy okresný súd. Oso-
bitne je v ustanovení § 371 upravená miestna príslušnosť súdu a inštitút prenesenia miestnej 
príslušnosti. Jeho podstata spočíva v zmene miestnej príslušnosti, v prípade zmeny rozhodných 
okolností na  strane dieťaťa za  kumulatívneho splnenia podmienky, že  zmena miestnej prís-
lušnosti je v záujme maloletého dieťaťa. Uvedený inštitút predstavuje výnimku zo zaužívanej 
zásady perpetuatio fori.

Civilný mimosporový poriadok vymedzuje aj okruh účastníkov výkonu rozhodnutia vo ve-
ciach maloletých. Zaraďujeme sem maloletého resp. jeho zákonného zástupcu prípade súdom 
ustanoveného opatrovníka, povinného z exekučného titulu a oprávneného z exekučného titulu. 
Z uvedeného vymedzenia subjektov je možné pozorovať zmenu postavenia dieťaťa, ktoré nie 
je objektom konania ale vzhľadom na posilnené participačné práva ho civilný mimosporový 
poriadok zaraďuje medzi subjekty konania. 

Súd nemusí v prípade výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých nariaďovať pojednávanie. 
Celý výkon rozhodnutia je  možné rozdeliť do  dvoch základných častí. Prvú časť môže-

me nazvať preventívna fáza, ktorá rovnako ako v prípade predchádzajúcej právnej úpravy nie 
je obligatórna, okrem inštitútu výzvy na plnenie, ktorú súd musí povinne vydať. Význam tejto 
fázy spočíva najmä v snahe predísť pätovému riešeniu, ktorým je odňatie dieťaťa. Rovnako ako 
v  predchádzajúcej právnej úprave má  súd k  dispozícii viacero právnych prostriedkov, ktoré 
môže fakultatívne uložiť na splnenie povinnosti. Jednou z možností, ktorá prichádza do úvahy 
je požiadanie príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne 
orgánu obce pri zisťovaní dôvodov nepodrobenia sa rozhodnutiu, najmä s dôrazom na pomery 
v rodine. Tento úkon je možné zrealizovať aj pred samotným nariadením výkonu rozhodnutia, 
a to v písomnej ale aj ústnej forme. Ďalšími prostriedkami, ktoré môže súd uložiť v preventívnej 
fáze je povinnosť účasti u mediátora, pokuta či postavenie vyplácania sociálnych dávok t. j.. ro-
dičovského príspevku, prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa. Vhodnosť prostriedku 
je potrebné posudzovať vzhľadom na účel, ktorý sa ním má dosiahnuť. 

Okrem fakultatívnych prostriedkov má súd v preventívnej fáze konania k dispozícii aj pro-
striedky obligatórne. Ide najmä o výzvu na plnenie, ktorú je možné zrealizovať priamo na po-
jednávaní, ktoré bolo za týmto účelom nariadené, písomnou formou ale aj priamo pri odňatí 
dieťaťa. V prípade, ak sa súd rozhodne preventívnu fázu nevyužiť alebo jej využitie vzhľadom 
na okolnosti neviedlo k dobrovoľnému splneniu povinnosti, súd prikročí k druhej fáze, ktorá 
spočíva priamo v odňatí dieťaťa. 

Samotný postup pri odňatí dieťaťa je  v  zákone upravený pomerne podrobne v  ustanove-
niach § 384 a nasledujúce. Predstavuje poslednú časť konania, v ktorej sa odníme dieťa osobe, u kto-
rej sa nachádza. Fakticky patrí táto činnosť do kompetencie sudcu, avšak v praxi dochádza k de-
legácii právomoci na vyšších súdnych úradníkov, ktorým pri výkone rozhodnutia patria rovnaké 
práva a povinnosti ako sudcom. Celý priebeh konania sa zaznamenáva technickými prostriedkami 
na zaznamenávanie zvuku a obrazu, aby sa tým zachytilo nielen správanie maloletého ale aj správa-
nie oprávneného či povinného. O priebehu výkonu rozhodnutia je potrebné spísať zápisnicu. Súd 
má pri výkone rozhodnutia viaceré oprávnenia týkajúce sa najmä vstupu do obydlia, právomoci 
požiadať Policajný zbor o súčinnosť pre zachovanie poriadku pri výkone rozhodnutia, právomoc 
vydávať pokyny osobám účastným na výkone rozhodnutia či právomoc prikázať každému subjektu, 
aby nevstupoval na určité miesto v určitom čase alebo zotrval na vopred určenom mieste. 
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 Záver

Právna úprava výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých prešla za posledných sedemde-
siat rokov výraznými zmenami. Zo strohej právnej úpravy založenej na pár jednoduchých usta-
noveniach sa postupom času vytvorila komplexná právna úprava s detailnými ustanoveniami, 
kodifi kovaná v Civilnom mimosporovom poriadku. Ako sme už v článku načrtli, domnievame 
sa, že písaný text zákona síce poskytuje vyššiu miery právnej istoty, ktorá je základom dok-
tríny legitímneho očakávania v  právnom štáte, avšak ponechanie voľby postupu pri výkone 
rozhodnutia výlučne na osobe sudcu poskytuje oveľa väčší priestor pre voľbu individuálneho 
postupu, ktorý sa v tomto type exekúcie očakáva. V opačnom prípade sa domnievame, že ne-
bude možné konať tak, aby to bolo v súlade s najlepším záujmom dieťaťa, ktorý je vždy potreb-
né v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priorizovať. Výhodu súčasnej právnej úpravy vidíme 
najmä v možnosti upustenia od niektorých právnych inštitútov ako je nariadenie pojednáva-
nia či ukladanie fakultatívnych prostriedkov preventívnej fázy, ktorých aplikácia je ponechaná 
v úvahu súdu. Značný rozsah povinností súdu a iných orgánov spojených s konaním o výkon 
rozhodnutia vo veciach maloletých predstavuje limitujúci faktor pre reálny výkon rozhodnutia 
odňatím dieťaťa, a to najmä v súvislosti so skúmaním ospravedlniteľných dôvod nepodrobenia 
sa rozhodnutiu. Je otázne, či tento náročný proces, ktorého výsledkom je často aj nevykonanie 
rozhodnutia hraničným prostriedkom, je  v  skutočnom záujme maloletého a  vymožiteľnosti 
práva v tejto oblasti.
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 K PRÍNOSOM REKODIFIKÁCIE CIVILNÉHO 
PROCESU VO VECIACH STAROSTLIVOSTI SÚDU   
O MALOLETÝCH S OSOBITNÝM DÔRAZOM 
NA VÝKON ROZHODNUTÍ. NÁMETY DE LEGE 
FERENDA1

 Katarína Gešková
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

 Úvod

Od účinnosti nových procesných kódexov (od 1. júla 2016) uplynuli tri roky. To je obdobie, 
kedy môžeme začať uvažovať o prínosoch rekodifi kácie, o silných a slabých stránkach nových 
procesných kódexov. Je  to dostatočné obdobie na  to, aby opadli prvé vášne a aby sme hod-
notili racionálne, vecne a najmä v konfrontácii s praxou. Je potrebné priznať, že prvé reakcie 
boli rozpačité, panovala istá nedôvera a obava. Je to prirodzená obranná reakcia pri zavádzaní 
čohokoľvek, čo je nové a čo nabúra zabehnutý stereotyp. Postupne však dochádzalo k prijatiu 
nových procesných kódexov, prax sa postupne vysporiadala s aplikačnými a interpretačnými 
problémami a debaty sa vedú skôr o problémoch, ktoré ostali.

 1 Prínosy rekodifi kácie s dôrazom na mimosporové konanie

Rekodifi kácia procesného práva priniesla mnohé systematické zmeny. Navonok najvýraznej-
šou zmenou je rozčlenenie civilného procesného práva do troch samostatných kódexov, Civilné-
ho sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. 
Zmyslom tohto členenia je zavedenie jasnej diferenciácie medzi sporovým a mimosporovým ko-
naním a tiež odčlenenie správneho súdnictva. Táto demonštrácia odlišného charakteru jednot-
livých konaní výrazne pomohla k pochopeniu odlišného prístupu súdu pri prejednávaní sporov 
a mimosporov. Týmto sa zároveň upustilo od formulácií tzv. odklonov, ktorými bol poznačený 
Občiansky súdny poriadok. Tieto odklony sa prejavovali typickou formulkou „ibaže ide o kona-
nia, ktoré možno začať aj bez návrhu“, vyjadrená napr. v § 120 ods. 2 OSP2. Táto formulácia bola 
veľmi nepresná, pretože odklony sa vlastne týkali len tých mimosporových (predtým nesporo-
vých konaní), ktoré mohli začať len bez návrhu. Pritom však boli aj také konania, ktoré sa mohli 
začať len na návrh (o umorenie listiny, o schválenie právneho úkonu, výživné plnoletých osôb 

1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0703/17 „Efektivita výkonu rozhod-
nutia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých po rekodifi kácii civilného procesu“.

2 Vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, 
o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach 
o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy 
potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli.
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a pod.), ktoré boli tým pádom prejednávané ako spory. Tým pádom mali jednotlivé nesporové 
konania v Občianskom súdnom poriadku vnútorne rôzny režim.

Cieľu oddeliť sporové konania od mimosporových konaní napomáha aj terminológia zvo-
lená pre mimosporové konanie, ktorá má aj navonok poukazovať na iné chápanie mimosporo-
vých konaní. Aj pojem „mimosporový“ treba vnímať ako terminus technicus, t. j.. ako odborný 
právny pojem civilného procesného práva, ktorým sa majú pomenovať iné ako sporové veci. 
Zákonodarca aj z  tohto dôvodu zámerne upustil od pojmu „nesporový“, ktorý sa  jednak fo-
neticky ľahko zamieňal s pojmom „nesporný“, ktorý má v procesnom práve iný význam. Ide 
jednak o pojem sporového konania, kde nesporné tvrdenia sú tvrdenia, ktoré protistrana nepo-
prela (§ 151 ods. 2 CSP3). Inak povedané, ide o zhodné tvrdenia. Tiež si tento pojem možno za-
mieňať s pojmom „nesporný nárok“, ktorý používa Nariadenie Európskeho parlamentu a rady 
(ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné 
nároky. Podľa čl. 3 tohto Nariadenia sa nárok považuje za nesporný, ak: 
a) s ním dlžník výslovne súhlasil tým že ho uznal alebo tak urobil prostredníctvom zmieru, 

ktorý schválil súd alebo bol uzavretý pred súdom v priebehu konania, alebo 
b) dlžník voči nemu nikdy nevzniesol námietky v priebehu súdneho konania v súlade s prís-

lušnými procesnými požiadavkami podľa právnych predpisov členského štátu pôvodu, alebo 
c) dlžník sa nezúčastnil na súdnom pojednávaní alebo nebol na takom pojednávaní zastúpený 

potom, ako najskôr v priebehu súdneho konania vzniesol námietky proti nároku, za pred-
pokladu, že sa takéto konanie dlžníka podľa právnych predpisov členského štátu pôvodu 
rovná tichému uznaniu nároku alebo skutočností, ktoré tvrdí veriteľ, alebo 

d) dlžník ho výslovne uznal vo verejnej listine.

Ďalšou demonštráciou odlišnosti je iné označenie subjektov konania, a to v tom, že mimo-
sporové konanie nepoužíva pojem strany sporu, ako aj žalobca a žalovaný. V mimosporovom 
konaní totiž nejde o spor dvoch proti sebe stojacich subjektov, ale ide o konanie, kde sa riešia 
práva a povinnosti všetkých účastníkov, ktorých sa konanie týka. Účastníctvo v mimosporo-
vom konaní je vnímané materiálne, t. j.. vyplýva z hmotného práva. Naopak, v sporovom ko-
naní ide o formálny prístup, pričom žalovaným sa stáva osoba označená žalobcom, a to aj keď 
nemá vecnú legitimáciu. Súd do vecnej legitimácie zasahovať nemôže, prejaví sa až v súdnom 
rozhodnutí (napr. pri zamietnutí žaloby pre nedostatok pasívnej vecnej legitimácie). Súd v mi-
mosporovom konaní sám zabezpečuje, aby sa účastníkmi stali osoby, ktoré označuje zákon, 
resp. ktorých sa konanie týka.

Zotrvanie na pojme „účastník konania“ upúšťa od protichodného postoja účastníkov ko-
nania, ale od snahy súdu riešiť vec viacerých rovnocenných účastníkov. Civilný mimosporový 
poriadok výslovne upúšťa od pojmu „odporca“ a vôbec ho nepoužíva, pretože účastníkov ko-
nania je často viac a nie je účelné ich stavať proti sebe. Napr. v konaní o zmenu úpravy styku 
je účastníkom konania matka, otec a deti a tým sa deti stávajú plnohodnotnejším účastníkom 
konania (je účastník ako všetci ostatní).

Civilný mimosporový poriadok explicitne vyjadruje vyšetrovaciu zásadu pre mimosporo-
vé konania. Súd nemá zviazané ruky a je v jeho možnostiach zasahovať do priebehu konania, 
vykonávať nenavrhnuté dôkazy, chrániť záujmy jednotlivých účastníkov a poskytnúť ochranu 

3 Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za nesporné.
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záujmom, ktoré chránia jednotlivé konania. Zároveň táto diferenciácia posilňuje procesnú zod-
povednosť sporových strán v sporových konaniach. Explicitné a  jasné nastavenie práv a po-
vinností súdu a účastníkov konania napomáha k istejšiemu a nepochybnému konaniu súdov 
a účastníkov konania v praxi.

Vylúčením niektorých ustanovení Civilného sporového poriadku (§ 34 CMP4) opäť zá-
konodarca demonštruje rozdiel v prístupe súdu k jednotlivým konaniam. 

Za praktický prínos možno označiť aj ust. § 115 Civilného mimosporového poriadku, ktorý 
upravuje tzv. nerozhodovacia činnosť súdu. Podľa tohto ustanovenia „súd vybavuje podnety 
a upozornenia fyzických osôb a právnických osôb a vykonáva opatrenia na zabezpečenie riadnej 
starostlivosti o maloletých. Na  tento účel môže súd aj pred začatím konania vykonať potrebné 
procesné úkony, najmä predvolanie na výsluch, obhliadku, žiadosť o vyjadrenie alebo o súčinnosť 
orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obce alebo iných fyzických osôb a práv-
nických osôb.“ Uvedené ustanovenie umožňuje súdu fl exibilne reagovať na  potreby ochrany 
zo strany rôznych subjektov (napr. vykonať výsluch) a na základe takto získaných informácií 
začať alebo nezačať konanie vo veci samej, príp. nariadiť neodkladné opatrenie. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že právna úprava mimosporového konania je dosta-
točne presná, na  druhej strane aj  dostatočne fl exibilná na  to, aby sudca mohol prispôsobiť 
priebeh konania potrebám konkrétneho prípadu a jeho vývoju. 

Nový Civilný mimosporový poriadok zaviedol výslovne participačné práva dieťaťa, 
čo v praxi znamená aj akceptovanie týchto práv maloletých účastníkov konaní súdmi a pri-
hliadanie na názor dieťaťa. Rozvinutie praxe v tejto oblasti si vyžaduje čas a je potrebné ho re-
alizovať rozumne. Pozitívom je, že sa ku každej veci pristupuje individuálne, nie mechanicky, 
súd je v kontakte aj s maloletým (zásada priamosti a bezprostrednosti). Stále však súd môže 
zvoliť aj možnosť vykonať výsluch dieťaťa a informovať dieťa o jeho právach prostredníctvom 
kolízneho opatrovníka.

Ako prakticky prínosné je vnímaná úprava ohľadom neprípustnosti odvolania proti do-
hode vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, ak súd rozsudkom schválil dohodu rodičov 
(§ 122 CMP). Uvedené rozhodnutie tiež vedie účastníkov konania k väčšej rozvahe pri uzatvá-
raní dohody a racionalizuje prácu súdu. 

 2 Prínosy rekodifi kácie s dôrazom na výkon rozhodnutia 
vo veciach maloletých

Nová právna úprava výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých je signifi kantná práve v no-
vom systematickom zaradení výkonu rozhodnutia. Práve systematika má prispieť k zmene 
chápania vykonávacieho konania. Pred rekodifi káciou bol výkon rozhodnutia vo veciach ma-
loletých súčasťou klasického vykonávacieho konania, t. j.. bol zaradený v časti, kde Občiansky 

4 Ustanovenia Civilného sporového poriadku o  prostriedkoch procesného útoku, prostriedkoch procesnej 
obrany a koncentrácii konania sa v konaniach podľa tohto zákona nepoužijú. Ustanovenia Civilného sporo-
vého poriadku o zázname procesných úkonov technickým zariadením určeným na zaznamenávanie zvuku 
sa v konaniach vykonávaných notármi ako súdnymi komisármi nepoužijú.
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súdny poriadok upravoval výkon rozhodnutí zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky, pre-
dajom hnuteľných a nehnuteľných vecí a pod. Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých mal 
síce niekoľko vlastných, špeciálnych ustanovení (§ 272 – 273d OSP), však právna úprava ne-
dávala odpovede na základné otázky, akými je napr. to či má súd vykonávať dokazovanie a ak 
áno do akej miery môže prihliadať na vyšetrovaciu zásadu v tomto vykonávacom konaní alebo 
či vôbec môže súd začať výkon rozhodnutia vo veciach maloletých ex off o?

V súčasnosti je výkon rozhodnutia vo veciach maloletých upravený v Civilnom mimos-
porovom poriadku. Dôvodom jeho systematického začlenenia je  skutočnosť, že  sa týka len 
výkonu rozhodnutí na nepeňažné plnenia vo veciach maloletých, ktoré súdy vydávajú pod-
ľa Civilného mimosporového poriadku. Ide v zásade o pokračovanie v ochrane maloletého 
v prípade, ak nedôjde k vykonávaniu práv a povinností (teda rozsudku) tak, ako to určil súd. 
CMP explicitne hovorí o možnosti začať výkon rozhodnutia aj bez návrhu (§ 376 ods. 2 CSM), 
dokonca pri neodkladných opatreniach upravuje povinnosť súdu vždy dohliadnuť na vykoná-
vanie týchto opatrení (§ 376 ods. 3 CMP). Aj keď posledné spomínané ustanovenie vyvolalo 
vlnu otázok, je potrebné ho vnímať ako úlohu súdu pri dohliadaní nad starostlivosťou o malo-
letých. V praxi to možno interpretovať tak, že pri neodkladných opatreniach, ktoré zásadným 
spôsobom menia život dieťaťa najmä podľa § 365 CMP (napr. zverenie do ústavnej starostlivosti 
alebo do starostlivosti inej osoby, ak bolo dieťa zanedbávané alebo bez akejkoľvek starostlivosti) 
súd dohliadne a zisťuje, či bolo realizované. Pri iných, najmä týkajúcich sa výživného alebo 
zmeny úpravy styku, možno pracovať aj so skutkovou domnienkou, že k jeho dobrovoľnému 
plneniu dochádza, ak oprávnená osoba návrh na  jeho výkon nepodala. Súd však vždy môže 
nariadiť výkon rozhodnutia, čo je zákonná „záchranná brzda“, ktorá umožňuje súdu zaoberať 
sa osudom konania aj po jeho právoplatnom skončení.

Vo všeobecnosti možno zároveň konštatovať, že nová právna úprava nie je prelomovo nová, 
ale na tú pôvodnú prirodzene nadväzuje s ambíciou ju vylepšiť. Novú právnu úpravu významne 
dotvára vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z. z 27. júna 2016, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (ďalej aj „vyhláška“). 
Za významné ustanovenie pre právnu prax možno považovať práve ust. § 3 vyhlášky, podľa ktorého: 

Cieľom novej právnej úpravy v  podobe Civilného mimosporového poriadku a  vyhlášky 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky bolo procesne umožniť súdu v konaní o vý-
kon rozhodnutia použiť rôzne nástroje, ktorými sa zabezpečí dobrovoľné plnenie povinností 
a zmierni napätá rodinná situácia. Súd môže teda nariadiť mediáciu alebo uložiť povinnosť 
rodičom podrobiť sa psychologickému, sociálnemu či inému odbornému poradenstvu.

Vytvorili sa tak predpoklady na to, aby súd eliminoval v čo najväčšej miere negatívne 
dôsledky sporu rodičov na dieťa. 

 3 Analýza štatistických dát ohľadom výkonu rozhodnutia 
vo veciach maloletých

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zozbieralo relevantné údaje o výkone roz-
hodnutí vo veciach maloletých5. 

5 Pozri http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2392.
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Čo sa týka číselných údajov, možno konštatovať nasledovné:
Rok 2016:
V roku 2016 bolo celkovo (na všetkých okresných súdoch v SR) doručených 629 návrhov 

na nariadenie výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí. Rozhodnuté bolo v 626 prípadoch.
K samotnému nariadeniu výkonu došlo v 123 prípadoch (t. j.. 19,64%).
Inak skončilo 503 prípadov. Ku koncu roku 2016 zostalo na okresných súdoch v SR v pred-

metnej agende 724 nerozhodnutých vecí.
Rok 2017:
V roku 2017 bolo celkovo (na všetkých okresných súdoch v SR) doručených 571 návrhov 

na nariadenie výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí. Rozhodnuté bolo v 545 prípadoch.
K samotnému nariadeniu výkonu došlo v 119 prípadoch (t. j.. 21,83%).
Inak skončilo 426 prípadov. Ku koncu roku 2017 zostalo na okresných súdoch v SR v pred-

metnej agende 747 nerozhodnutých vecí. 
Rok 2018 (od 1.1.2018 do 1.6.2018)
V  sledovanom období bolo celkovo (na všetkých okresných súdoch v  SR) doruče-

ných 333 návrhov na nariadenie výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí.
Rozhodnuté bolo v 399 prípadoch.
K samotnému nariadeniu výkonu došlo v 147 prípadoch (t. j.. 36,84%).
Inak skončilo 252 prípadov. K 1.6.2018 zostalo na okresných súdoch v SR v predmetnej 

agende 696 nerozhodnutých vecí.
Zo Správy Ministerstva spravodlivosti SR vyplýva, že pod označením „rozhodnuté inak“ 

v praxi mohli nastať tieto situácie:
1. výkon rozhodnutia sa neuskutoční  z dôvodu, že existujú ospravedlniteľné dôvody, pre 

ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu (postup podľa § 3 ods. 5 Vyhlášky Minis-
terstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z. z 27. júna 2016, ktorou sa usta-
novujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých),

2. dôjde k dobrovoľnému rešpektovaniu rozhodnutia,
3. súd rešpektuje názor a vôľu dieťaťa nestretávať sa s oprávneným rodičom, ak názor dieťaťa 

bol zistený podľa § 38 Civilného mimosporového poriadku, 
4. súd nariadi odklad výkonu rozhodnutia (§ 389 Civilného mimosporového poriadku),
5. súd nariadi zastavenie výkonu rozhodnutia (§ 390 Civilného mimosporového poriadku),

Na počty skončenia prípadov „inak“ ako nariadením výkonu rozhodnutia a to v záujme 
oprávneného rodiča (t. j.. úspešného výkonu rozhodnutia) majú podľa informácií súdov najvý-
raznejší a pozitívny vplyv najmä tieto faktory: 
a) postup súdov pred uskutočnením samotného výkonu rozhodnutia smerujúci k dobro-

voľnosti podrobenia sa rozhodnutia, 
b) riadne zistenie dôvodov nerešpektovania súdneho rozhodnutia, 
c) tzv. informatívne pojednávanie (výsluchy), 
d) súčinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
e) účasť rodičov na mediácii,
f) účasť rodičov a dieťaťa na sociálnom poradenstve, psychologickom poradenstve  alebo 

na inom odbornom poradenstve na základe neodkladného opatrenia súdu. 
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Na základe týchto dát dospelo Ministerstvo aj k nasledovným záverom6:
Význam informatívnych pojednávaní
Sudcovia vnímajú veľmi pozitívne tzv. informatívne pojednávania (výsluchy), ktoré súdy 

nariaďujú podľa ust. § 379 ods. 1 CMP. Majú za to, že na pojednávaní môžu odstrániť „ma-
licherné“ spory medzi rodičmi dieťaťa. Informatívne pojednávania zároveň slúžia na  riadne 
zistenie dôvodov nerešpektovania súdnych rozhodnutí. Súdy teda uprednostňujú preventívne 
a zmierlivé riešenie, uvedomujúc si, akým závažným zásahom je akt samotného odňatia dieťaťa. 
Sudcovia uvádzajú, že častým dôsledkom prediskutovania veci na informatívnom pojednávaní 
je zobratie návrhu na výkon rozhodnutia späť. 

Súdy pozitívne hodnotia i súčinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kura-
tely. Ide o vhodné a úspešné opatrenie smerujúce k dobrovoľnému rešpektovaniu výkonu roz-
hodnutia.

Zisťovanie dôvodov, pre ktoré sa povinný rodič alebo dieťa nemôže podrobovať roz-
hodnutiu

Súdy pozitívne vnímajú aj skutočnosť, že od 1. júla 2016 Vyhláška Ministerstva spravod-
livosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z. z 27. júna 2016, ktorou sa ustanovujú podrob-
nosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých, vniesla viac právnej istoty pokiaľ ide o ich 
povinnosť zisťovať „či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dô-
vody, pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu“. Ako sa uvádza v Správe Mi-
nisterstva spravodlivosti SR, súdy avizujú, že „vyhláška o výkone rozhodnutí v pozitívnom zmysle 
koriguje doterajšiu nejednotnú prax súdov v záujme princípu spravodlivosti konania a dosiahnu-
tia najlepšieho záujmu dieťaťa. Najmä došlo ku korekcii doterajšej praxe niektorých súdov, ktoré 
po podaní návrhu na výkon rozhodnutia automaticky, t. j.. bez toho, aby zistili, či existujú ospra-
vedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný alebo dieťa nemôže podrobovať rozhodnutiu, postupovali 
v konaní nástrojmi represie. Za nástroje represie sa považuje výzva súdu na dobrovoľné splnenie 
povinnosti, ktorá sa vysielala bezprostredne po podaní návrhu a ktorá prezumuje zavinené kona-
nie t. j.. nerešpektovanie titulu. Súdy avizujú, že už nezasielajú výzvy automaticky a nie automa-
ticky ukladajú pokuty alebo zastavujú výplatu rodičovského príspevku. Súdy sa už neuspokojujú 
s tvrdeniami oprávneného, že povinný sa nepodrobuje rozhodnutiu. Súdy už nevyžadujú od po-
vinného rodiča „drakonické“ plnenie povinnosti najmä vtedy, ak plnenie povinnosti sa vymyká 
sfére vplyvu povinného. Súdy v  zmysle vyhlášky o  výkone rozhodnutí sledujú a  riadne zisťujú 
či prípadne dôvody nepodrobenia sa reálne existujú a ak existujú, či ich náhodou nezapríčiňuje 
práve oprávnený rodič alebo samotné dieťa. V súvislosti s povinnosťou súdov zisťovať či sa povinný 
podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dôvody niektoré súdy opätovne prízvukovali 
aj princípy vyplývajúce z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Podľa judikatúry platí, 
že treba mať na zreteli situáciu, ak rodič, s ktorým dieťa žije, v styku druhého rodiča s dieťaťom 
aktívne nebráni, avšak dieťa vyslovene styk odmieta. Osobitne významným je tento aspekt v prí-
padoch, ak je odmietanie rodiča dieťaťom zapríčinené správaním tohto rodiča, teda ak sa tento 
rodič nechoval vo vzťahu k dieťaťu vždy vhodne a empaticky. Podľa Európskeho súdu pre ľudské 
práva je použitie donucovacích opatrení v takýchto prípadoch kontraproduktívne, a to práve z dô-
vodu, že môže mať za následok degradáciu vzťahov medzi dieťaťom a neempatickým rodičom.“

6 Pozri http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2388.
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Zo Správy možno zistiť, ako súdy pristupujú k výkladu § 3 ods. 2 vyhlášky o výkone roz-
hodnutí a  čo považujú za  ospravedlniteľný dôvod. Napríklad na  ťarchu povinného rodiča 
nebola situácia, keď dieťa odmietalo styk z dôvodu alkoholického opojenia druhého rodiča. 
Za ospravedlniteľné dôvody nepodrobenia sa súdy považujú napríklad kalamitu, nepriaznivú 
dopravnú situáciu, nepredvídateľná choroba dieťaťa či rodiča, výnimočne pracovné povinnosti 
povinného rodiča. Komplexnejšie napríklad súd uvádzal prípad, keď uznal, že ospravedlniteľné 
dôvody sú na strane povinného rodiča: v rámci konania o výkone rozhodnutia o styk súd zistil, 
že maloleté dieťa sa odmieta stretávať s oprávneným rodičom a táto nechuť maloletého stretávať 
sa s oprávneným rodičom spočívala aj alebo iba v osobe oprávneného rodiča. Dôvodom bolo, 
že oprávnený rodič bezdôvodne zanedbal v dlhšom období svoj vzťah k dieťaťu, nestretával 
sa s ním, nekontaktoval ho, neprejavoval oň záujem, svoje rodičovské práva nevykonával, ani 
inak nezabezpečoval výchovu dieťaťa, hoci mu v tom nebránila závažná prekážka. Súd rešpek-
toval vôľu maloletého a nútený výkon neuskutočnil.

Odborná pomoc pre rodičov a dieťa 
Súdy pozitívne hodnotia odborné poradenstvo a posun vo vzťahoch a komunikácii, ak sa 

rodičia na ňom zúčastňujú. Pozitívne je hodnotené aj vzdelávanie sudcov v oblasti psychológie 
a v oblasti zvládania záťažových situácií v súvislosti s deťmi. Tieto faktory spoločne označili 
sudcovia za veľkú pomoc v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí.

Ako sa uvádza v Správe, „výsledky odbornej pomoci smerujú rodičov napríklad k tomu, aby 
nedoriešené partnerské problémy či nedoriešené majetkové záležitosti neprenášali na dieťa.“ Ta-
kéto poradenstvo sa podľa vyjadrenia súdov javí ako vhodné najmä pri opätovnom nadviazaní 
kontaktu dieťaťa s  rodičom, ak  tento dlhšie neprebiehal, prípadne prijať rodičovskú dohodu 
ohľadom stretávania v užšom rozsahu ako v rozhodnutí, ktoré sa má vykonať. 

Tiež sa  v  praxi objavujú riešenia, ktorým je  uloženie ochranného opatrenia spočívajúce 
v povinnosti rodičov a dieťaťa podrobiť sa poradenstvu u psychológa, najmä v náročnejších 
prípadoch.

Ako pozitívum v tak komplikovanej a dynamickej situácii akou je situácia faktického odňatia 
dieťaťa je potrebné uviesť, že sudcovia a vyšší súdni úradníci avizovali pozitívny vplyv výcviku 
s celoslovenskou pôsobnosťou s názvom: „Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní 
vo veciach maloletých detí“. Toto vzdelávanie zabezpečuje Justičná akadémia Slovenskej repub-
liky. Cieľ vzdelávania je predovšetkým to, aby si sudcovia a vyšší súdni úradníci osvojili vedo-
mosti o prejavoch správania detí s ohľadom na emočné reakcie v súvislosti s napr. vekom dieťaťa 
a aktuálnou situáciou dieťaťa, aby si rozvinuli zručnosti konštruktívnej komunikácie s dieťaťom 
a s ďalšími účastníkmi výkonu súdneho rozhodnutia (oprávnený, povinný, iné fyzické osoby) 
v závislosti od veku dieťaťa, aktuálnej situácie atď. výkonu rozhodnutia či aby si osvojili zručnosti 
potrebné na  identifi káciu a objektívne posúdenie možného vzniku posttraumatickej stresovej 
reakcie u  jednotlivých účastníkov výkonu súdneho rozhodnutia (dieťa, oprávnený, povinný, 
iné fyzické osoby). Na výcviku sa spoločne zúčastňujú aj zamestnanci orgánu sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately a tak majú sudcovia spolu s vyššími súdnymi úradníkmi mož-
nosť získať zručností v spoločnom plánovaní zabezpečenia výkonu súdneho rozhodnutia. 

Zisťovanie názoru dieťaťa a veková hranica v praxi slovenských súdov
Explicitné vyjadrenie participačných práv dieťaťa v  Civilnom mimosporovom poriadku, 

najmä právo byť vypočuté, zmenilo prax súdov v tom, že súdy pokiaľ to rozumová a vôľová 
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zrelosť maloletých pripúšťa, názory detí skutočne zisťujú a prihliadajú naň. Dieťa tak plnohod-
notne napĺňa svoje postavenie účastníka (subjektu) konania a  prestáva byť objektom. Podľa 
Správy súdy sa zhodujú v tom, že vôľa maloletého má veľký význam v samotnom konaní a že 
ide o výsostne individuálnu situáciu každého maloletého. Väčšina súdov prízvukovala, že od-
poveď na otázku relevancie vôle maloletého, závisí od rozumovej vyspelosti dieťaťa a schopnosti 
porozumieť dôsledky výkonu rozhodnutia. Zo Správy však zároveň vyplýva, že za hranicou 12 
rokov, resp. 14 rokov je veľmi ťažké realizovať odňatie dieťaťa, ak maloletý prejaví vôľu nestretá-
vať sa s oprávnenou osobou. V Správe sa konštatuje, že súdy pri určení hranice, kedy je odňatie 
dieťaťa proti vôli dieťaťa kontraproduktívne, oscilovali pri veku v rozpätí 10 až 15 rokov.

K praktickým aspektom odňatia dieťaťa
Súdy avizovali, že pri akte realizácie výkonu rozhodnutia v podobe odňatia dieťaťa nie je vo 

všeobecnosti ochota pripustiť priamy fyzický kontakt sudcu, resp. súdneho úradníka s dieťa-
ťom a napr. brať a trhať dieťa z rúk povinného či ťahať dieťa proti jeho vôli do auta. Ako sa uvá-
dza v Správe, súdy sú si vedomé upozornení detských psychológov, špeciálnych pedagógov, 
či pedopsychiatrov, ktorí poukazujú na to, že násilné uskutočňovanie výkonu rozhodnutia 
môže mať ďalekosiahle nepriaznivé následky na psychické prežívanie dieťaťa, ktoré sa na-
dôvažok môžu prejaviť až v budúcnosti. Z praxe avizovali súdy prípady, kedy sa u dieťaťa 
následky takéhoto výkonu rozhodnutia prejavili bezprostredne po výkone, kedy si psychický 
stav dieťaťa vynútil napr. návštevu lekára a v budúcnosti zase na správaní dieťaťa voči rodičovi, 
ktorý výkon rozhodnutia inicioval. Niektoré súdy prízvukovali pri aplikácii vnútroštátnej práv-
nej úpravy aj princípy vyplývajúce z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Podľa judi-
katúry platí, že použitie donucovacích opatrení za účelom výkonu práva styku odôvodnené iba 
v prípade zjavne nezákonného konania rodiča, s ktorým dieťa žije. Ide o prípady, kedy rodič, 
s ktorým dieťa žije, aktívne bráni styku druhého rodiča s dieťaťom. Vo väčšine prípadov súdy 
osobitne vyzdvihli význam súčinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
spočívajúcej v tom, že orgán zabezpečuje prítomnosti zamestnanca, ktorý najmä svojou odbor-
nou spôsobilosťou a znalosťou rodinných pomerov prispieva k uľahčeniu výkonu rozhodnutia 
pre dieťa. Zároveň sa súdy zhodli, že bez asistencie detského psychológa, ktorý by bol špeciali-
zovaný na zvládanie krízových situácií, by došlo k vyhroteným situáciám. 

Podstatný vplyv na samotné odňatie má prípadný konfl ikt oprávneného, povinného a ich 
rodinných príslušníkov na mieste odňatia. V takejto situácii dochádza k enormnej záťaži ma-
loletého, čo má často za následok nutnosť dočasného faktického prerušenia uskutočňovania 
výkonu prerušenia uskutočňovania výkonu. Po  odpadnutí dôvodov faktického prerušenia 
uskutočňovania výkonu sa súd opätovne pokúša uskutočniť výkon rozhodnutia. 

V praxi sa stáva, že rušenie resp. marenie styku nemusí vychádzať priamo zo strany povin-
ného alebo oprávneného. Súdy negatívne hodnotia aj vplyv zo strany tretej spriaznenej oso-
by. Ak si napríklad povinná osoba na styk, ktorý má byť podľa titulu nesprevádzaný, privádza 
osobu, ktorá sa snaží fotografi cky priebeh styku zdokumentovať, súdy poznamenávajú, že pri 
styku nemá právo byť žiadna ďalšia osoba, s výnimkou pracovníka Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny a aj to len vtedy, ak ho o to požiada súd za účelom prešetrenia realizácie styku.

Medzi ďalšie problémy patrí nerešpektovanie súdnej moci zo strany povinného a s tým sú-
visiace vyhrotené a nebezpečné situácie pre zúčastnené osoby, ktoré zabezpečujú uskutočnenie 
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výkonu. Medzi nežiaduce vplyvy patrí aj kritická mienka verejnosti na spôsob a nevyhnutnosť 
uskutočnenia výkonu. 

Problémy boli avizované aj v personálnych a technických otázkach ako napríklad realizácia 
styku mimo služobnej doby zamestnancov (víkend, cez pracovný deň večer). 

Prostredie, v ktorom dochádza k výkonu rozhodnutia, rovnako podstatne vplýva na úspeš-
nosť výkonu rozhodnutia. Z vyjadrení súdov vyplýva, že najčastejšie prebieha odňatie dieťaťa 
v domácom prostredí, nakoľko súd sa snaží uskutočniť výkon rozhodnutia v ranných hodinách, 
pred odchodom detí do školy. V praxi sa však vyskytli aj prípady odňatia dieťaťa zo školy a ne-
mocničného prostredia. V  prípade odnímania dieťaťa zo  školy a  nemocničného zariadenia, 
súdy privítali, že od 1. júla 2016 vniesla vyhláška o výkone rozhodnutí viac svetla do  tohto 
špecifi ckého postupu. Súdy privítali to, že personál školy či nemocnice musí poskytnúť súčin-
nosť súdu tak, aby pri výkone rozhodnutia neboli prítomné ostatné detí z dôvodu ochrany ich 
dôstojnosti a súkromia samotného odnímaného dieťaťa. 

 Niekoľko poznámok na záver

Z uvedeného zhodnotenia prínosov rekodifi kácie, ako aj praktickej realizácie výkonu roz-
hodnutia vo  veciach maloletých, možno konštatovať, že  existuje jednak legislatívna úprava, 
ktorá v plnej miere umožňuje súdu chrániť rodinu a práva jej jednotlivých členov aj vo vykoná-
vacom konaní. Zároveň existuje aj skutočná snaha súdov poskytovať ochranu maloletým aj vo 
vykonávacom konaní. Súdy sa vo vykonávacom konaní zhosťujú nielen role interpreta práva, 
ale snažia sa aj svojim osobným pôsobením zabezpečiť, aby vydané rozhodnutia boli aj vyko-
nané. Veď inak by bolo základné konanie márne. 

Potrebu zabezpečiť výkonu rozhodnutí vníma ako prioritu aj Ministerstvo spravodlivos-
ti SR, ktoré najmä cez vzdelávanie sudcov zabezpečuje aj psychologickú pripravenosť sudcov 
a vyšších súdnych úradníkov na tieto konania. Začlenenie jednotlivých mimoprávnych profesií 
tak dáva procesu výkonu rozhodnutia jednak istú vážnosť a dôležitosť, avšak zároveň napomá-
ha k materiálnemu úspechu týchto konaní.

Nemožno nevidieť, že  každé jedno konanie v  sebe obsahuje iný rodinný príbeh. Preto 
akokoľvek dokonalá a prepracovaná právna úprava nezabezpečí absolútnu úspešnosť v týchto 
konaniach. Súdy sa však musia, často aj svojou nadprácou, tomuto ideálnu priblížiť. Pretože 
ak odpadne chuť a zanietenosť na strane súdu, nemôže byť nahradená iným subjektom.

V týchto konaniach je mimoriadne dôležité ustriehnuť, aby sa výkon rozhodnutia realizo-
val v rozumnom čase, aby konanie nestále na zbytočnej a časovo nezvládnutej administratíve. 
Len vtedy bude intervencia súdu a jeho preventívne pôsobenie a snaha účinné.

Súdy považujú za prínosnú vykonávaciu vyhlášku, najmä § 3, podľa ktorého sú súdy povin-
né zaoberať sa aj dôvodmi dobrovoľného neplnenia povinností uložených v rozhodnutí. S tým 
súvisí aj možnosť nariaďovať neodkladné opatrenie v rámci vykonávacieho konania podľa 
tejto vyhlášky, podľa ktorej „ak súd zistí, že možno existujúce ospravedlniteľné dôvody odstrániť 
a plnenie rozhodnutia dosiahnuť účasťou na  sociálnom poradenstve, psychologickom poraden-
stve alebo na inom odbornom poradenstve, povinnosť podrobiť sa poradenstvu možno nariadiť 
neodkladným opatrením. Neodkladné opatrenie možno nariadiť po predchádzajúcom posúdení 
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vhodnosti a predpokladaného času trvania neodkladného opatrenia osobou, u ktorej sa má pora-
denstvo vykonať.“ 

V tejto situácii možno snáď len apelovať na súdy, aby vydávaním neodkladných opatrení 
nedochádzalo k „devalvácii“ súdnych rozhodnutí ako exekučných titulov, aby nedochádzalo 
k odďaľovaniu výkonu rozhodnutia a k pretrvávaniu obmedzenia styku, pokiaľ na to nie je sku-
točný dôvod. Nariadiť rôzne druhy poradenstva je potrebné a možné, pokiaľ to čas v súdnom 
konaní dovoľuje, už v základnom konaní. 

Pri nariaďovaní neodkladných opatrení treba zrejme rozlišovať, v akom časovom odstupe 
nasleduje vykonávacie konanie po  základnom konaní. Ak  sa podá návrh na  výkon rozhod-
nutia hneď po skončení základného konania, kde bol skutkový stav dostatočne zistený, skôr 
nie je namieste vydávať neodkladné opatrenie, pretože súd vec vyhodnotil tak, že styk má byť 
realizovaný v určitých dobách a keďže neuložil žiadne výchovné opatrenie, nie je zrejme ani 
potrebné, pokiaľ nedošlo k skutkovej zmene.

Ak sa však podá návrh na výkon rozhodnutia v neskoršom časovom rozpätí, t. j.. od vy-
dania rozhodnutia uplynula nejaká doba, je potrebné pristúpiť k riešeniu výkonu rozhodnutia 
skôr iným spôsobom. Ak sa styk vôbec nerealizoval alebo sa z nejakého dôvodu prestal odrazu 
realizovať, je zrejmé, že rodina potrebuje pomocnú ruku a spôsob intervencie prostredníctvom 
neodkladného opatrenia vo  vykonávacom konaní je  namieste. Neodkladné opatrenie je  tak 
vhodným nástrojom úpravy narušených vzťahov za účelom budúceho, podľa možností dobro-
voľného výkonu rozhodnutia.

Nová právna úprava zároveň zaviedla odklad výkonu rozhodnutia. Týmto chce fl exibilne 
reagovať na situácie, kedy je namieste vo výkone rozhodnutia nepokračovať a výkon rozhodnu-
tia odložiť. Jednotlivé situácie sa líšia tým, či súd tak môže urobiť len s návrhom alebo ex off o, 
ďalej tým, či je odklad výkonu rozhodnutia na úvahe súdu alebo je jeho obligatórnou povin-
nosťou, ďalej aj podľa dôvodov odkladu, ktoré sú zaradené do troch okruhov (ods. 1, 2 a 3). Súd 
o odklade rozhoduje uznesením. 

Účelom odkladu je ochrana najlepšieho záujmu dieťaťa, ako aj rešpektovanie vykonateľnos-
ti rozhodnutí podľa osobitných predpisov.

V odseku 1 je upravená možnosť súdu rozhodnúť aj bez návrhu o odklade výkonu rozhod-
nutia. Dôvodom na tento postup je to, že záujem dieťaťa je v rozpore s výkonom rozhodnutia, 
pričom zákonodarca konkrétne uvádza, ktoré situácie môžu byť predpokladom odkladu výko-
nu rozhodnutia, a to ak je život, zdravie alebo priaznivý vývoj maloletého výkonom rozhod-
nutia vážne ohrozený. Rozhodnutie o odklade výkonu rozhodnutia z uvedených dôvodov musí 
byť presvedčivé a riadne zdôvodnené a preukázané.

Ods. 2 upravuje ďalší predpoklad odkladu výkonu rozhodnutia. Týka sa cudzích rozhodnu-
tí a situácií, ak v štáte, v ktorom bolo vydané, podal účastník opravný prostriedok. Zákon týmto 
postupom predchádza situácii, že by rozhodnutie, ktoré je podkladom výkonu rozhodnutia, 
bolo na základe dôvodne podaného opravného prostriedku modifi kované (resp. zrušené). Vý-
kon rozhodnutia môže súd odložiť, až do rozhodnutia o opravnom prostriedku.

Ods. 3 upravuje obligatórny odklad exekúcie aj bez návrhu, ak to vyplýva z osobitných pred-
pisov. Osobitným predpisom sa rozumejú predovšetkým Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 
z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach 
a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1347/2000.
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Sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa nemusí súd riešiť nevyhnutne len odkladom vý-
konu rozhodnutia. Do úvahy prichádza aj nariadenie neodkladného opatrenia, v ktorom súd 
účastníkom konania (najmä oprávnenému a  povinnému, príp. aj  maloletému dieťaťu) uloží 
povinnosť podrobiť sa  sociálnemu poradenstvu, psychologickému poradenstvu alebo inému 
odbornému poradenstvu (§ 3 vyhlášky). Vykonávacie konanie však bude stále prebiehať, avšak 
v režime neodkladného opatrenia, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na dobrovoľné plne-
nie rozhodnutia. 

Ak však už súd pristúpi k odkladu výkonu rozhodnutia, je namieste sa aj vecne zaoberať 
situáciou v rodine a riešiť ju, napr. nariadením výchovného opatrenia počas trvaniu odkladu 
výkonu rozhodnutia. 

V  súvislosti s  odkladom výkonu rozhodnutí súdy uvádzali7, že  inštitút odkladu výkonu 
rozhodnutia podľa § 389 Civilného mimosporového poriadku používajú opatrne vzhľadom 
na to, že právo na styk je súčasťou rodičovských práv. Na druhej strane ho užívajú vtedy, keď 
je život, zdravie alebo priaznivý vývoj maloletého výkonom rozhodnutia vážne ohrozený. 

Čo sa týka dokazovania, súd má oprávnenie vykonávať dokazovanie, ktoré sa však týka len 
skutočností, ktoré súvisia s vykonávacím konaním, teda napr. či skutočne nedochádza k dob-
rovoľnému plneniu rozhodnutia, či sú dôvody na odklad výkonu rozhodnutia alebo na  jeho 
zastavenie a pod. 

V tejto súvislosti stojí sa opätovné pripomenutie, že v rámci rekodifi kačných prác bolo na-
vrhované zaviesť nový inštitút, ktorým je tzv. navykací režim. Ide o inšpiráciu z českého práv-
neho prostredia, pričom tento inštitút je upravený v § 503 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních 
řízeních soudních, a to nasledovne:

(1) Je-li to účelné, může soud
a) tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči 

o nezletilé dítě, popřípadě o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, naří-
dit první setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin,

b) nejsou-li dány podmínky pro změnu rozhodnutí, stanovit plán navykacího režimu (dále jen 
„plán“), je-li to v zájmu dítěte; plán se stanoví tak, aby byl umožněn postupný kontakt dítěte 
s osobou oprávněnou ke styku s ním; soud zpravidla před stanovením plánu opatří odborné 
vyjádření o vhodnosti, obsahu, rozsahu a době trvání; výkonem kontroly plnění plánu soud 
pověří vhodnou osobu nebo zařízení, neprovádí-li soud výkon kontroly přímo,

c) rozhodnout o uložení povinnosti osobám, mezi kterými má být styk realizován, styk vyko-
návat pod dohledem orgánu sociálně-právní ochrany dětí,

d) nařídit povinnému setkání s  poskytovatelem odborné pomoci, zejména odborníkem 
v oboru pedopsychologie.

(2) Shledá-li soud porušování plánu některým z účastníků, které má vliv na účel navykací-
ho režimu, nebo dospěje-li k závěru, že navykací režim neplní svůj účel, plán zruší a přistoupí 
k výkonu rozhodnutí podle § 504.

Navykací režim je účelný najmä v prípadoch ak je upravený styk, ktorý sa nemôže v rozsa-
hu, ktorý určil súd z rôznych dôvodov realizovať (napr. dieťa sa pred úpravou styku s druhým 

7 Pozri http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2388.
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rodičom nestretávalo alebo len veľmi obmedzene), ako aj v konaniach, v ktorých došlo k zmene 
v starostlivosti. Podľa českej právnej úpravy navykací režim musí byť v záujme dieťaťa a zároveň 
nemôžu byť splnené podmienky na zmenu rozhodnutia

Navykací režim je prostriedok preventívnej fázy, t. j.. má zabezpečiť plnenie rozhodnutia 
a predísť autoritatívnemu odňatiu dieťaťa. 

Navykací režim vychádza z myšlienky, že vzťahy s obidvomi rodičmi majú vo veľkej miere 
vplyv na vymedzenie vlastnej identity dieťaťa. Hlavným cieľom navykacieho režimu je pomôcť 
dieťaťu spracovať narušené vzťahy v jeho prospech. 

Aby sa narušený vzťah medzi rodičom a dieťaťom mohol obnoviť, je potrebné vytvoriť pod-
mienky pre celú rodinu, aby sa predovšetkým dieťa pri obnovovaní vzťahu s rodičom, s ktorým 
sa určitú dobu nestýkalo, cítilo bezpečne. Cieľom je podpora všetkých zúčastnených pri riešení 
ťažkej situácie tak, aby dieťa bolo vystavené bolesti čo najkratšiu dobu a aby všetci členovia 
rodiny dosiahli primeranú psychickú a sociálnu pohodu.

Pri navykacom režime je  zainteresovaný príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny, 
ktorý je zdrojom informácií o rodine a  informuje súd o priebehu navykacieho režimu. ďalej 
je to aj súd, ktorý stanovuje režim. Navykací režim fakticky realizuje odborný tím, t. j.. psycho-
lógovia, sociológovia, terapeuti, príp. iní. 

Dĺžka samotného navykacieho režimu je väčšinou stanovená súdom, ktorý plán nariaďuje. 
V prípade, že dieťa začne nadväzovať vzťah s rodičom, ale ešte nie je plne schopné prejsť do jeho 
starostlivosti alebo sa s ním stretávať osamote, možno navykací režim predĺžiť. K ukončeniu 
navykacieho režim môže inak dôjsť za nasledovných podmienok:
1. cieľ bol splnený a dieťa nadviazalo kontakt s rodičom a obaja sú pripravení udržiavať vzá-

jomný vzťah.
2. Dieťa sa slobodne rozhodlo v priebehu spolupráce s rodičom stretnúť, ale ďalšie stretnutia 

odmieta.
3. Napriek pokusom sa dieťa odmieta s rodičom stretnúť

Nech už je výsledok práce akýkoľvek, je dôležité ponúknuť všetkým členom rodiny ďalšie 
možnosti spolupráce.

Možno konštatovať, že v súčasnosti je neodkladné opatrenie nariadené podľa § 3 vyhlášku 
akousi náhradou za navykací režim. 

Kontaktné údaje:
JUDr. Katarína Gešková, PhD.
katarina.geskova@truni.sk
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Kollárova 10, Trnava
Slovenská republika
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 PRINCÍP NAJLEPŠIEHO ZÁUJMU DIEŤAŤA
 Slávka Karkošková
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Justičná akadémia Slovenskej republiky, Pezinok1

 Úvod

V  modernej spoločnosti sa  blaho dieťaťa stalo dôležitým dobrom, ktorého ochrana 
bola implementovaná do príslušných právnych systémov. Kým anglofónne právne systémy 
v Anglicku alebo v USA používajú princíp „najlepšieho záujmu dieťaťa“, právo v niektorých 
európskych krajinách (napr. v Nemecku alebo Holandsku) používa termín „blaho dieťaťa“. 
Avšak oba pojmy odkazujú na rovnaký koncept. Všetky tieto krajiny zdieľajú presvedčenie, 
že blaho detí je dobrom, ktoré musí byť chránené.2 Princíp (najlepšieho) záujmu dieťaťa 
je významným princípom nielen v  slovenskom právnom poriadku, ale aj v medzinárod-
nom práve.3 

K princípu najlepšieho záujmu dieťaťa vydal v roku 2013 Výbor OSN pre práva dieťaťa 
Všeobecný komentár č. 14 o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho alebo jej najlepšie-
ho záujmu4 s  očakávaním, že  tento všeobecný komentár „bude usmerňovať rozhodnutia 
všetkých osôb, ktoré sa zaoberajú deťmi, vrátane rodičov a opatrovníkov“. Výbor považuje 
tento všeobecný komentár za rámec na posudzovanie a určovanie najlepšieho záujmu die-
ťaťa, pričom jeho snahou „nie je predpísať, čo je najlepšie pre dieťa v každej situácii a čase“. 
Pojem záujem dieťaťa je komplexný, pružný a adaptabilný, čo znamená, že  jeho obsah 
sa  má určiť podľa okolností prípadu, t. j. podľa konkrétnej situácie dotknutého dieťaťa. 
Výbor vyžaduje, aby štát rešpektoval a vykonával právo dieťaťa na posúdenie a priorit-
né uplatňovanie jeho najlepšieho záujmu. Štát je povinný prijať všetky potrebné cielené 
a konkrétne opatrenia na úplné vykonávanie tohto práva. Má zabezpečiť, aby bol najlepší 
záujem dieťaťa riadne integrovaný a konzistentne uplatňovaný v každom kroku verejnej in-
štitúcie, najmä vo všetkých vykonávacích opatreniach a súdnych konaniach, ktoré priamo 
alebo nepriamo ovplyvňujú deti. Všetky súdne a správne rozhodnutia týkajúce sa detí majú 
demonštrovať, že najlepší záujem dieťaťa je ich prvoradým hľadiskom. Sem patrí aj opis, 
akým spôsobom sa najlepšie záujmy dieťaťa skúmajú a hodnotia a aká váha sa im pri-
pisuje pri rozhodovaní. 

1 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-16-0471. 
/ Th is work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. APVV-
16-0471.

2 BAGATTINI, A. (2014). Child Well-Being: A Philosophical Perspective. In: BEN-ARIEH, A. CASAS, F., FRØ-
NES, I. a KORBIN, J. E. (eds.) 2014. Handbook of Child Well-Being: Th eories, Methods and Policies in Global 
Perspective. Dordrecht: Springer, ISBN 978-90-481-9063-8, s.180-181.

3 PIROŠÍKOVÁ, M. (2015). Protection of Children’s Human Rights in the Council of Europe Member States. 
Societas Et Iurisprudentia 3(3), 202-216. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk

4 Výbor OSN pre práva dieťaťa (2013). Všeobecný komentár č. 14 o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho 
alebo jej najlepšieho záujmu.
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 1 Kritériá najlepšieho záujmu dieťaťa

Pojem záujem dieťaťa sa v slovenskej legislatíve zdôrazňuje v novelizovanom znení zákona 
o rodine. Článok 5 Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení novely č. 175/2015 Z. z.5 neobsa-
huje defi níciu záujmu dieťaťa, ale ponúka príkladným a nehierarchickým spôsobom výpočet 
kritérií záujmu dieťaťa.6 Uvádza, že pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa 
sa zohľadňuje najmä: 
a) úroveň starostlivosti o dieťa, 
b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava, 
c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa, 
d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím 

dieťaťa, 
e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi 

do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou, 
f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa, 
g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny, 
h) podmienky na vytváranie a  rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami 

a s inými blízkymi osobami, 
i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje 

zásah do rodičovských práv a povinností. 

V dôvodovej správe k novele č. 175/2015 Z. z. sa ku kritériám a) - d) uvádza, že pri posu-
dzovaní a určovaní najlepšieho záujmu dieťaťa alebo detí sa musí vychádzať z povinnosti (ob-
siahnutej v čl. 3 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa) zabezpečiť dieťaťu ochranu a starostlivosť 
nevyhnutné pre jeho alebo jej blaho. „Výrazy ochrana a starostlivosť treba chápať v širokom 
zmysle slova, pretože ich cieľ nie je stanovený vo vymedzenom alebo negatívnom zmysle (ako 
napr. „chrániť dieťa pred ublížením“), ale vo vzťahu ku komplexnému ideálu zabezpečenia „bla-
ha“ a rozvoja dieťaťa. Blaho dieťaťa všeobecne zahŕňa základné materiálne, telesné, vzdeláva-
cie a emocionálne potreby ako aj potrebu lásky a bezpečia“.7 „Posúdenie najlepšieho záujmu 
dieťaťa musí zahŕňať aj vyhodnotenie bezpečnosti dieťaťa, tzn. práva dieťaťa na ochranu pred 

5 Bližšie o novele pozri: DOBROVODSKÝ, R. (2016a). Ambície rodinnoprávnej úpravy platnej od 1.1. 2016. 
Sociálna prevencia : deti, mládež a niektoré nežiaduce sociálne a sociálnopatologické javy, 11(1), s. 4-6; DOB-
ROVODSKÝ, R. (2016b). K prevenčnej a sanačnej funkcii rodinnoprávnej úpravy od 1. 1. 2016. Sociálna pre-
vencia : deti, mládež a niektoré nežiaduce sociálne a sociálnopatologické javy, 11(2), 2-8.

6 Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona č. 175/2015 Z. z. je predmetný výpočet uvedený v súlade s bodom 
č. 50 Všeobecného komentára č. 14. Podľa tohto bodu komentára výbor považuje za užitočné pripraviť nevyčer-
pávajúci a nehierarchický zoznam prvkov, ktoré by rozhodujúci činitelia mohli začleniť do posúdenia najlepšieho 
záujmu dieťaťa. Výpočet kritérií uvedený v písmenách čl. 5 v abecednom poradí neznamená prioritu niekto-
rého z nich. Bude vždy na posúdení súdu, ktorý z nich v konkrétnom prípade preváži a ktorý súd vyhodnotí 
ako východiskový. V konkrétnej situácii konkrétneho dieťaťa môžu byť významné viaceré kritériá alebo do-
konca to nemusí byť ani jedno z navrhovaného výpočtu. Môže vzniknúť situácia, že súd samotný si vykreuje 
pre prípad osobitné kritérium záujmu dieťaťa bez toho, aby šlo o totožné alebo príbuzné kritérium uvedené 
vo výpočte.

7 Výbor OSN pre práva dieťaťa (2013). Všeobecný komentár č. 14 o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho 
alebo jej najlepšieho záujmu, čl. 71.
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všetkými formami telesného alebo duševného násilia, zneužívania alebo ubližovania (...)“.8 
„Používanie prístupu založeného na hodnotení najlepšieho záujmu dieťaťa v rozhodovaní zna-
mená, že bezpečnosť a integrita dieťaťa sa musia posudzovať v danom čase; uplatňovanie zá-
sady prevencie si však žiada aj posúdenie možnosti rizika a ublíženia v budúcnosti a ďalších 
následkov rozhodnutia pre bezpečnosť dieťaťa“.9 Významným v  rámci prvkov posudzovania 
a určovania záujmu dieťaťa je zraniteľnosť dieťaťa, ktorá môže vyplývať (okrem iného) aj zo 
skutočnosti, že  dieťa je  obeť násilia. „Orgány a  rozhodujúci činitelia musia zohľadniť rôzne 
druhy a stupne zraniteľnosti každého dieťaťa, pretože každé dieťa je jedinečné a každú situáciu 
treba posúdiť z pohľadu tejto jedinečnosti”.10

V  dôvodovej správe k  novele zákona o  rodine je  obzvlášť dôležitý komentár k  bodu e), 
v ktorom sa uvádza, že kritériom pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa má byť aj zohľad-
nenie skutočnosti, že dieťa síce nie je priamo obeťou zásahov do jeho duševnej, telesnej a citovej 
integrity, ale je  ubližované osobe, ktorá je  dieťaťu blízkou osobou. Aj  tzv. nepriame nási-
lie je násilie spôsobilé negatívne zasiahnuť do dôstojnosti dieťaťa a ohroziť jeho vývin. Dieťa 
má totiž právo vyrastať v prostredí bez násilia.

V kritériách h) – i) sa zdôrazňuje, že dieťa oddelené od jedného alebo obidvoch rodičov 
má právo „na pravidelné udržiavanie osobných vzťahov a priamych stykov s obidvoma svo-
jimi rodičmi, ak to nie je v rozpore s jeho alebo jej najlepším záujmom“11. Výbor OSN pre 
práva dieťaťa „zastáva názor, že spoločná rodičovská zodpovednosť je vo všeobecnosti v najlep-
šom záujme dieťaťa. Pri rozhodnutiach o rodičovskej zodpovednosti by však mal byť jediným 
kritériom najlepší záujem konkrétneho dieťaťa. Pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa 
musí sudca vziať do úvahy právo dieťaťa na zachovanie jeho alebo jej vzťahu s oboma rodičmi, 
spolu s relevantnými prvkami danej veci“.12 13

V tomto ohľade je potrebné podotknúť, že v modernej spoločnosti je blaho detí vnímané 
ako niečo, čo má hodnotu samo osebe, nezávisle od záujmu rodičov, rodiny alebo štátu. K ta-
kémuto nazeraniu bola potrebná dramatická zmena, ku ktorej dochádzalo od polovice dvad-
siateho storočia. Pred dvoma svetovými vojnami boli všetky oblasti rodinného života ovládané 
otcom rodiny. Žena rovnako ako aj deti sa právne vnímali ako majetok otca rodiny. Situácia 
sa nezmenila len pre ženy, ale aj pre deti. Deti sú v dnešnej dobe vnímané ako osoby s vlastný-
mi právami. Princíp blaha dieťaťa, respektíve najlepšieho záujmu dieťaťa, hrá v tomto procese 
hlavnú úlohu a v ňom je aj obsiahnuté právo detí na opateru zo  strany rodičov. Avšak toto 
právo zahŕňa určité povinnosti, ktoré sú zase odôvodnené princípom blaha dieťaťa. Inými slo-
vami, skutočnosť, že blaho detí sa vníma ako dôležité morálne dobro, spôsobila závažné zmeny 
v právnych systémoch štátov. V podstate to znamená, že opatrovnícke právo so sebou priná-
ša i určité rodičovské povinnosti. Z  toho následne vyplýva, že štát má dohliadať na riadne 

8 Ibid, čl. 73.
9 Ibid, čl. 74.
10 Ibid, čl. 75-76.
11 Dohovor o právach dieťaťa, čl. 9 ods. 3.
12 Výbor OSN pre práva dieťaťa (2013). Všeobecný komentár č. 14 o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho 

alebo jej najlepšieho záujmu, čl. 67.
13 Súčasťou zachovania rodinného prostredia je aj zachovanie väzieb dieťaťa v širšom zmysle slova. Tieto väzby 

sa týkajú širšej rodiny ako sú starí rodičia, strýkovia a tety, ale aj priatelia, škola a širšie prostredie, ktoré sú veľ-
mi dôležité najmä vtedy, ak rodičia žijú oddelene na iných miestach“ (Všeobecný komentár č. 14, čl. 70).
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plnenie práva rodičov na starostlivosť o dieťa. Ak rodičia ohrozujú blaho svojich detí, štát musí 
konať v najlepšom záujme dieťaťa.14

Pre porovnanie stojí za zmienku, že v USA sa najlepší záujem dieťaťa (ako určujúci prin-
cíp v súvislosti s rozhodovaním v poručníckych sporoch) objavil v 60-tych a 70-tych rokoch 
minulého storočia ako alternatíva k  tzv. Tender Years Doctrine, skoršiemu štandardu, ktorý 
uprednostňoval zverenie dieťaťa matke (a nahrádzal dovtedajšiu preferenciu otcov). Väčšina 
jurisdikcií v USA teraz výslovne deklaruje genderovo neutrálnu preferenciu pri rozhodovaní 
poručníckych sporov a najlepší záujem dieťaťa určuje na základe celého zoznamu faktorov.15 
Tieto faktory možno zaradiť do piatich trsov:
(1) základné kritéria: (a) prianie rodičov dieťaťa ohľadom opatrovníctva, (b) prianie dieťaťa, (c) 

vzájomné vzťahy dieťaťa s rodičmi, súrodencami a inými osobami, ktoré môžu významne 
ovplyvňovať najlepší záujem dieťaťa, (d) prispôsobenie sa dieťaťa domovu, škole, komunite, 
(e) psychické a fyzické zdravie všetkých zainteresovaných jedincov, 

(2) kritériá súvisiace s primárnym opatrovateľom: (f) či a ak áno, tak ktorý z rodičov poskytoval 
dieťaťu primárnu starostlivosť, (g) kapacita a záujem každého rodiča zabezpečovať dieťaťu 
emocionálne, sociálne, morálne, materiálne a edukačné potreby, (h) kapacita a dispozícia 
každej strany zabezpečovať dieťaťu jedlo, oblečenie, zdravotnú starostlivosť a iné materiálne 
potreby, 

(3) kritériá súvisiace s bezpečím a blahom dieťaťa: (i) dôkazy o domácom násilí, zneužívaní ale-
bo zanedbávaní, (j) dôkazy o zneužívaní návykových látok, ovplyvňujúcich blaho dieťaťa, 
(k) morálna spôsobilosť rodičov (ktorej negatívnym príkladom je najmä sexuálna promis-
kuita), 

(4) kritériá súvisiace so schopnosťou spolupráce rodiča: (l) u ktorého z rodičov je väčšia pravde-
podobnosť, že bude umožňovať dieťaťu častý a kontinuálny kontakt s druhým rodičom, (m) 
povaha a rozsah nátlaku používaného jedným rodičom k tomu, aby docielil dohodu o opat-
rovníctve, (n) schopnosť oboch strán spolupracovať a rozhodovať spoločne, (o) neplatenie 
výživného na dieťa, 

(5) iné kritériá: (p) bydlisko v inom štáte, (q) dĺžka obdobia, počas ktorého dieťa žije v stabil-
nom a  uspokojivom prostredí a  potreba zachovať kontinuitu, (r) stabilita bývania (per-
manence of custodial home), (s) povaha a množstvo kontaktu s oboma rodičmi, (t) láska 
a náklonnosť existujúca medzi dieťaťom a každým z  rodičov, (u) vek a pohlavie dieťaťa, 
(v) príslušné domáce prostredie rodičov, (w) fyzické, emocionálne, mentálne, náboženské 
a  sociálne potreby dieťaťa, (x) zdravie, bezpečnosť a blaho dieťaťa, (y) kultúrne zázemie 
dieťaťa.16

Pritom platí, že taký faktor, ako je domáce násilie, môže prevážiť hodnotu iných faktorov 
a že v prípade zisteného domáceho násilia väčšina štátov páchateľovi zamieta poručníctvo.17 
I slovenský zákonodarca zareagoval na faktor domáceho násilia a to prvý raz priamo v zákone 

14 BAGATTINI, A. Child Well-Being: A Philosophical Perspective...., 2014, s.180-181.
15 GREENE, S.M., SULLIVAN, K., ANDERSON, E. R. (2008). Divorce and Custody. In: M. HERSEN,  A. 

M. GROSS (eds.) 2008. Handbook of  Clinical Psychology. Volume 2 Children and Adolescents. New Jersey: 
JohnWiley & Sons, Inc., ISBN 978-0-471-94678-6, s. 836-838.

16 GREENE, S.M., SULLIVAN, K. a ANDERSON, E. R. Divorce and Custody..., 2008, s. 837.
17 Ibid, s. 838.
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o  rodine. Už  spomínaná novela zákona o  rodine č. 175/2015 Z. z. medzi prvky najlepšieho 
záujmu zaradila prvok obsiahnutý v čl. 5 písm. e) podľa ktorého platí, že pri posudzovaní zá-
ujmu dieťaťa sa prihliada na ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie 
vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou 
osobou. Prvý raz slovenský zákonodarca v  histórii existencie slovenského právneho poriad-
ku uznáva, že hoci dieťa nie je priamou obeťou násilia zo stany svojho rodiča, dieťa je rovno-
cennou obeťou násilia ak vníma násilie na blízkej osobe. Zákonodarca tým nabáda súdy, aby 
zohľadňovali nepriame násilie v rozhodovacej činnosti o zverení či práve styku.

 2 Názory a stanoviská dieťaťa ako dôležitý faktor pri posudzovaní 
najlepšieho záujmu dieťaťa 

Z usmernení Výboru ministrov Rady Európy o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí vy-
plýva, že pri posudzovaní záujmu dieťaťa by mali byť v prvom rade dôkladne posúdené ná-
zory a stanoviská dieťaťa.18 19 Právo dieťaťa byť vypočuté je jednou zo štyroch hlavných zásad 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa. V článku 3 Európskeho dohovoru o výkone práv detí (ETS 
č. 160) sa spája právo byť vypočutý s právom byť informovaný: v súdnych konaniach by deti 
mali dostať všetky relevantné informácie, malo by sa s nimi diskutovať a mali by mať možnosť 
vyjadriť svoje názory a mali by byť informované o možných dôsledkoch konania v súlade s tý-
mito názormi a o možných dôsledkoch akéhokoľvek rozhodnutia.20

Z výskumu Európskej agentúry pre základné práva, ktorý skúmal vnímanie a skúsenosti 
detí, ktoré boli účastníkmi súdnych konaní, vyplynulo, že v civilných konaniach, deti dostávajú 
najmenej informácii práve v prípadoch poručenských sporov.21 V poručenských sporoch deti 
ohľadom vlastnej informovanosti odporúčajú: 
a) aby im boli poskytnuté informácie o pozadí prípadu (background info). Treba sa vyhnúť 

excesívnym detailom (napr. o konflikte medzi rodičmi), avšak informácie nemajú byť na-
toľko skromné aby kompromitovali podstatu. Informácie by mali byť šité na mieru veku 
alebo emočnej situácii, najmä deti mladšie ako dvanásť rokov by nemali dostávať príliš veľa 
informácií. 

b) aby boli informácie podávané spôsobom zohľadňujúcim potreby detí a to profesionálmi, 
ktorí tak vedia k deťom pristupovať. Profesionáli zisťujúci názor dieťaťa by sa mali pred-
staviť a vysvetliť ich profesiu a funkciu, vysvetliť praktické usporiadanie výsluchu a podať 

18 Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí prijaté Výborom minis-
trov Rady Európy 17. novembra 2010 a dôvodová správa, s. 17.

19 V článku 12 Dohovoru o právach dieťaťa sa stanovuje právo dieťaťa slobodne vyjadrovať názory vo všetkých 
záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú. Akékoľvek rozhodnutie, ktoré nezohľadnilo názory dieťaťa alebo im ne-
venovalo primeranú pozornosť zodpovedajúcu veku a úrovni vyspelosti dieťaťa, upiera dieťaťu alebo deťom 
možnosť ovplyvniť určenie ich najlepšieho záujmu.

20 Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy o  súdnictve zohľadňujúcom potreby detí, bod 107 dôvodovej 
správy.

21 FRA – European Union Agency for Fundamental Rights (2017). Child-friendly justice : Perspectives and ex-
periences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States. 
Luxembourg: Publications Offi  ce of the European Union.
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im poučenie o správaní. Profesionáli by pri podávaní informácii mali byť viac neformálni 
(mali by byť uvoľnení, hovoriť pomaly a vysvetľovať keď niečo nie je deťom jasné); mali 
by sa vyjadrovať jazykom zrozumiteľným pre deti a vyhýbať sa právnemu žargónu.

c) aby dostali spätnú väzbu na konci výsluchu, vrátane napr. povzbudenia a informácie o tom, 
ako ich svedectvo môže ovplyvniť konanie. Sudcovia by mali deťom vysvetliť ďalšie kroky.

Hoci sa v aplikačnej praxi súdov niekedy objavuje zdráhanie vypočuť názor detí, so zdô-
vodnením, že pre deti je účasť na súdnych konaniach stresujúca, ukazuje sa, že deti stoja o vy-
užitie práva vyjadriť svoj názor. Pri výskumoch deti zvyčajne vyjadrujú túžbu aby ich názory 
a myšlienky odborníci počuli. Deti v poručenských sporoch tiež vyjadrujú väčší pocit istoty, 
keď sú ich názory oznámené súdu a oceňujú, ak sú vypočuté. Možnosť vyjadriť svoje názory 
v poručenských sporoch znižuje vplyv iných stresorov na tieto deti. Ukazuje sa, že takáto mož-
nosť má na deti pozitívny vplyv aj vtedy, keď ich želania nie sú splnené, a dokonca aj vtedy, 
keď sa spočiatku javia byť na súde vystresované. Každé posúdenie toho, aký dopad má na deti 
keď vyjadrujú svoj názor pred súdom, musí brať do úvahy kontext, v akom rozhovor prebieha. 
Pritom platí, že  neformálny kontext (poloprivátna miestnosť a  podporný postoj odborníka) 
znižujú u detí mieru prežívaného stresu.22 

 3 Predsudky o možnej manipulácii dieťaťom

Deti majú právo vyjadriť svoj názor slobodne, bez akéhokoľvek tlaku a bez manipulácie.23 
Na to aby deti hovorili slobodne a vyjadrili svoje pocity v poručenských sporoch, deti vo výsku-
me Európskej agentúry pre základné práva odporúčali: aby mohli byť osamote s profesionálom, 
ktorý zisťuje ich názor; aby mohli rozhodnúť vo všetkých prípadoch či ich majú alebo nemajú 
rodičia alebo iní profesionáli sprevádzať pri úkone zisťovania názoru; a aby im bolo umožnené 
sa rozhodnúť či chcú alebo nechcú stretnúť rodičov pred pojednávaním (napr. v čakárni).24

V aplikačnej praxi súdov ako aj orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurate-
ly sa pri úvahách o tom, či sú vyjadrené názory detí hodnoverné, neraz objavujú predsudky. 
V mnohých prípadoch, najmä ak dieťa odmieta jedného z rodičov, sa neopodstatnene predpo-
kladá, že je k takémuto postoju manipulované rezidenčným rodičom. Takýto predpoklad opo-
mína skutočnosť, že deti môžu byť nielen vťahované do konfl iktov rodičov, ale môžu do kon-
fl iktu aj  aktívne vstupovať vlastným postojom.25 Dôležité premenné, ktoré v  tejto dynamike 
zohrávajú rolu, možno rozdeliť do troch klastrov: 
1. Motivácia dieťaťa. Postoj, ktorý dieťa k rodičom zaujme, môže vychádzať z jeho vlastnej 

motivácie. V tomto ohľade odborná literatúra ponúka niekoľko vysvetlení ako k tomu do-

22 MILOJEVICH, H. M. et al. Children’s Participation in Legal Proceedings: Stress, Coping, and Consequences. 
In: MILLER, M. K., BORNSTEIN, B. H. (Eds.). Advances in Psychology and Law: Volume 1. Springer Interna-
tional Publishing Switzerland, 2016, s. 185-216.

23 Všeobecná pripomienka č. 12 k právu dieťaťa byť vypočuté (CRC/C/GC/12, 1. j.l 2009), bod 22.
24 FRA - European Union Agency for Fundamental Rights. Child-friendly justice : Perspectives and experiences 

of children …, 2017.
25 TRAMPOTOVÁ, O., LACINOVÁ, L. (2015). Vtahování dětí do konfl iktu mezi rodiči: porovnání a kritické 

zhodnocení současných koncepcí. Československá psychologie 59(1):57 – 70. 
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chádza. Prvé vysvetlenie zdôrazňuje, že dieťa potrebuje mať emočnú istotu26, pričom jej 
hlavným zdrojom je funkčnosť vzťahu medzi rodičmi. V prípade, že konfl ikt medzi rodič-
mi emočnú istotu dieťaťa narúša, začne dieťa vyvíjať rôzne stratégie k  jej znovuobnove-
niu. Ak je k tomu osobnostne a okolnosťami predisponované, môže táto stratégia spočívať 
v tom, že sa začne do konfl iktu aktívne zapájať. Inou možnosťou sú tzv. hostilné mentálne 
reprezentácie, ktoré si dieťa o konfl ikte, rodičoch alebo samo sebe na základe skúseností 
vytvára. Sem môže za určitých okolností spadať pripísanie viny za súčasnú situáciu jedné-
mu z rodičov. – Ďalšie vysvetlenie zdôrazňuje kognitívno-kontextuálny rámec27 postoja 
dieťaťa; uvádza, že dieťa vystavené rodičovskému konfl iktu sa snaží porozumieť tomu ako 
veľkú hrozbu pre neho konfl ikt predstavuje; čo s ním môže urobiť, aké má k dispozícii zvlá-
danie stratégie; a kto je za konfl ikt zodpovedný. To, akým spôsobom dieťa o konfl ikte uva-
žuje, je z veľkej časti ovplyvnené jeho osobnou skúsenosťou s tým, ako rodina v minulosti 
konfl ikty zvládala. Pocit ohrozenia je motivačným činiteľom, ktorý vedie deti k aktívnemu 
zásahu do  rodičovského konfl iktu. – Napokon prichádza do  úvahy aj  vysvetlenie, ktoré 
zdôrazňuje, že  keď sa  deti ocitnú v  centre hostilného konfl iktu svojich rodičov a  snažia 
sa udržiavať vzťah s oboma z nich, zažívajú vzťahovú dilemu – nepríjemný stav kognitívnej 
disonancie.28 29 Snaha byť lojálni k dvom nepriateľských stranám v podstate implikuje to, 
že nie sú dostatočne lojálni ani k  jednej z nich. Ak udržujú kontakt s oboma znepriate-
lenými rodičmi, trpia aj konfl iktom lojality a sú trvalo stresovaní nutnosťou manévrovať 
medzi nevraživosťou rodičov. V takom prípade môžu byť pre dieťa emočné straty spojené 
so snahou udržať si pevný vzťah k obom rozhádaným rodičom natoľko vysoké, že sa uchýli 
k vytvoreniu aliancie s jedným z nich.

2. Správanie rodičov. Rodičia neraz vedome alebo nevedome používajú rôzne stratégie, aby 
zvýšili pravdepodobnosť, že sa deti priklonia na ich stranu. K týmto stratégiám patrí napr. 
zdôverovanie sa dieťaťu, sťažovanie sa, popudzovanie, priama výzva k tomu, aby sa dieťa 
postavilo na  niečiu stranu, atď. Avšak to, či  dieťa na  tieto výzvy reaguje a  akým spôso-
bom, záleží na  celom rade okolností.30 Výskumne zistenia nepodporujú intuitívnu tézu, 
že ak sa niekto z rodičov pokúša manipulovať dieťa voči druhému rodičovi tým, že ho pred 

26 CUMMINGS, E. M., DAVIES, P. T. (1996). Emotional security as a regulatory process in normal development 
and the development of psychopathology. Development and Psychopathology 8, 123-139.

27 GRYCH, J. H., FINCHAM, F. D. (1993): Children’s appraisals of marital confl ict: Initial investigations of the 
cognitive-contextual framework. Child Development 64, 215-230.

28 FESTINGER, L. (1964): Confl ict, decisions and dissonance. Stanford: Stanford University Press.
29 Kognitívna disonancia je ľudská reakcia na nepríjemné novozískané informácie alebo skúsenosti protirečiace 

predchádzajúcej predstave alebo znalosti. Tento nesúlad vyvoláva nepríjemný pocit napätia a následne túžbu 
po jeho znížení či odstránení. Psychologické experimenty ukázali, že máme sklony klamať samých seba, aby 
sme si vysvetlili udalosti, ktoré sa dejú v našom živote tak, aby sme ich dokázali spracovať (SUŠARINOVÁ, P. 
Festingerov experiment…, 2017).

30 Výskumy na deťoch z rozvádzajúcich sa rodín dospeli k záverom, že deti sú odolné a nie sú ľahko „progra-
movateľné“ k tomu, aby odmietli druhého rodiča. - Výskumníci analyzovali záznamy 125 prípadov poruč-
níckych sporov. Zistili, že 50% rodičov aktívne očierňovalo druhého rodiča, čo je správanie, ktoré je propa-
gátormi teórie syndrómu zavrhnutého rodiča považované za odcudzujúce (alienating). Avšak iba 6,4% detí 
odmietalo alebo vyjadrovalo extrémny odpor voči rodičovi, ktorý ich nemal v starostlivosti (JOHNSTON, J. 
R. WALTERS, M. G. a OLESEN, N. W. 2005. Is it alienating parenting, role reversal or child abuse? A study 
of children’s rejection of a parent in child custody disputes. Journal of Emotional Abuse 5(4), 191-218).
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dieťaťom ohovára a očierňuje, deti sa automaticky odcudzia od ohováraného rodiča. Nao-
pak, výskum nasvedčuje, že očierňovanie má bumerangový efekt; deti konzistentne repor-
tujú, že sa cítia emočne menej blízko voči rodičovi, ktorý ohovára, než voči rodičovi, ktorý 
je terčom ohovárania. Inými slovami, ohováranie viac poškodzuje vzťah dieťaťa s ohovára-
júcim, než s ohováraným rodičom.31 

3. Osobnostné faktory rodičov a dieťaťa. To, aký postoj dieťa k rodičovi zaujme, môže byť 
podmienené takými osobnostnými faktormi na  strane rodiča, ako je  predovšetkým ne-
dostatok empatie, pasivita, nezáujem o dieťa, hrubosť, rigidné výchovné metódy, kritický, 
náročný prístup k deťom. Do hry vstupujú aj faktory na strane dieťaťa, najmä jeho spôsob 
zvládania stresu, vek a pohlavie.32 

 4 Spektrum dôvodov, pre ktoré môže dieťa odmietať kontakt 
s jedným z rodičov

Ak dieťa po rozchode rodičovského páru odmieta nerezidenčného rodiča, zvyčajne sa pred-
pokladá, že v pozadí tohto javu je zámerný vplyv rezidenčného rodiča. Skutočnosť, že  tento 
predpoklad predbehne iné možné vysvetlenia, možno pripísať jednému z kognitívnych skresle-
ní (cognitive bias), ktoré sa označuje pojmom heuristika dostupnosti. Ide o chybu v myšlien-
kových procesoch, pri ktorej hodnotíme početnosť určitého javu na základe toho, ako ľahko 
sa nám vybavujú z pamäte ich príklady. Vybavujeme si ich ľahko na základe toho, že sa o nich 
často hovorí (pretriasajú sa napr. v médiách) a javia sa byť rozšírenejšie než v skutočnosti sú. 
V médiách býva napr. často propagovaná značne kontroverzná teória známa pod označením 
syndróm zavrhnutého rodiča. Jej kontroverznosť tkvie v  tom, že hrubo zjednodušuje zložité 
rodinné vzťahy pomocou pripravených označení: manipulujúci rodič je vinník, manipulované 
dieťa nekompetentný pacient s  diagnózou, a  odmietaný rodič obeťou. Takýto prístup dobre 
zapadá do lekárskeho a právnického diskurzu (zdravý/chorý, vinník/obeť, dobrý/zlý), ale po-
stráda potrebnú komplexitu k pochopeniu zložitých medziľudských vzťahov. Dynamika kon-
krétnej situácie je ignorovaná a stratená v zjednodušujúcom dichotomickom uvažovaní. Tento 
prístup môže viesť odborníkov k extrémnym intervenciám, ktoré môžu mieru hostility medzi 
rodičmi ešte navyšovať. 33 Táto kontroverzná teória bola v odbornom a vedeckom svete dávno 
prekonaná a nahradená komplexnejším vnímaním, ktoré zdôrazňuje, že odcudzenie sa dieťaťa 
od jedného z rodičov je multidimenzionálny proces a že dieťa môže mať s rodičmi po rozvode 
kontinuum možných vzťahov.

Na pozitívnom konci kontinua má dieťa rado oboch rodičov rovnako. Smerom k stredu 
sa nachádza dieťa, ktoré v určitom časovom období uprednostňuje jedného z rodičov. Túto 
preferenciu možno dať do súvislosti s jeho vývojom a meniacimi sa podmienkami a potrebami. 

31 ROWEN, J., EMERY, R. E. (2018). Parental Denigration Boomerangs Versus Alienates: Parent-Child Closeness, 
Reciprocity, and Well-Being Using Multiple Informants. Family Relations. doi:10.1111/fare.12324 

32 Bližšie k predmetnej problematike pozri: TRAMPOTOVÁ, O., LACINOVÁ, L. Vtahování dětí do konfl iktu 
mezi rodiči…, 2015.

33 TRAMPOTOVÁ, O., LACINOVÁ, L. Vtahování dětí do konfl iktu mezi rodiči…, 2015.
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Je úplne nepatologická a v čase môže dieťa plynule prechádzať od jedného rodiča k druhému. 
Na strede kontinua potom je umiestnené dieťa trvale preferujúce jedného rodiča, ktoré ale 
druhého neodmieta a je schopné profi tovať aj zo vzťahu s ním. Smerom k negatívnemu koncu 
kontinua potom dieťa jedného rodiča odmieta, ale v jeho postoji nie sú zjavné známky hosti-
lity. Na extrémne negatívnom konci kontinua dieťaťu chýba vo vzťahu k odmietanému rodičovi 
akákoľvek ambivalencia a vníma ho len negatívne. Príčinou tohto postoja môže byť domáce 
násilie, zneužívanie alebo zanedbávanie dieťaťa. Rovnako tak však dieťa môže odmietať rodičia 
bez na prvý pohľad pochopiteľných príčin. Jeho postoj je potom väčšinou reakciou na kompli-
kovanú a vysoko konfl iktnú porozvodovú dynamiku.34

Početné výskumy preukázali, že jav kedy sa dieťa primkne k jednému rodičovi a minima-
lizuje alebo eliminuje kontakt s druhým rodičom, môže byť podmienený množstvom rôznych 
príčin:35

 – vlastnosti rodiča – odmietanému rodičovi môže chýbať vrelosť, empatia, schopnosť kogni-
tívne porozumieť názorom dieťaťa, môže mať zníženú schopnosť komunikovať s dieťaťom 
a tešiť sa z interakcie s ním, môže sa menej angažovať v denných aktivitách dieťaťa, alebo 
môže mať celkovo zníženú schopnosť sociálnej a psychickej adaptácie na porozvodovú si-
tuáciu; 

 – symptómy psychopatológie u  rodiča – napr. depresia, môžu negatívne ovplyvňovať 
schopnosť rodiča vychovávať a opatrovať dieťa, zároveň môžu viesť k tomu, že rodič hľadá 
v dieťati emočnú podporu, namiesto toho, aby mu emočnú podporu poskytoval; 

 – poruchy osobnosti u rodiča – vážne narúšajú rodičovské kompetencie, a teda aj vzťah ro-
dič – dieťa, rodič trpiaci poruchou osobnosti vykazuje nekonzistentný a kompromitujúci 
výchovný prístup charakterizovaný recidivujúcim a  nepredvídateľným správaním, v  dô-
sledku čoho sa u dieťaťa zvyšuje pocit napätia a znižuje pocit bezpečia;

 – zneužívanie alkoholu/drog u rodiča – nepredvídateľné, negatívne alebo násilné správanie, 
ktoré sa prejavuje u rodiča, keď je pod vplyvom návykovej látky, môže narúšať vzťah rodič 
- dieťa; 

 – odhad a temperament dieťaťa – odhadom (appraisal) sa rozumie to, ako dieťa subjektívne 
vníma nezhody medzi rodičmi a ako rozumie príčinám a dôsledkom konfliktu; kognitívne 
skreslenia objavujúce sa u detí, ktoré majú ťažkosti správne odhadnúť (vyhodnotiť) situá-
ciu, môžu vyústiť do odmietavého správania;

34 KELLY, J. B. a JOHNSTON, J. R. (2001). Th e alienated child: A reformulation of Parental Alienation Syndro-
me. Family Court Review, 39 (3), 249–266.

35 POLAK, S., SAINI, M. 2015. Children Resisting Contact With a Parent Postseparation: Assessing Th is Phe-
nomenon Using an Ecological Systems Framework. Journal of Divorce & Remarriage, 56, 220–247; Porov, tiež: 
KELLY, J. B. a JOHNSTON, J. R. Th e alienated child: A reformulation of Parental Alienation Syndrome, 2001; 
JOHNSTON, J. R. 2003. Parental alignments and rejection: An empirical study of alienation in children of di-
vorce. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 31, 158–170.; JOHNSTON, J.R. a KELLY, 
J.B. 2004. Commentary on Walker, Brantley, and Rigsbee’s (2004) ‘A Critical Analysis of Parental Alienation 
Syndrome and Its Admissibility in the Family Court.’ Journal of Child Custody, 1(4), 77-89; JOHNSTON, J. R. 
WALTERS, M. G. a OLESEN, N. W. Is it alienating parenting, role reversal or child abuse?..., 2005, s. 191-218; 
LUDOLPH, P.S. 2010. Child custody evaluation. In: BENEDEK E.P., ASH P. a SCOTT C.L. (Eds.) Principles 
and Practice of Child and Adolescent Forensic Mental Health. Washington, DC: American Psychiatric Pub-
lishing, s. 147-156. 
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 – kognitívna kapacita dieťaťa – na pochopenie viacerých, odlišných a  simultánnych per-
spektív konfliktu, ktoré môže mať každý člen rodiny, je potrebná určitá úroveň kognitívnej 
zrelosti; ak ju dieťa ešte nedosiahlo, môže vykazovať premenlivú (shifting) oddanosť voči 
rodičom; len čo dieťa dosiahne taký stupeň kognitívneho vývinu, ktorý mu umožní pojať 
súčasne protichodné idey, môže sa rozhodnúť zladiť sa s jedným rodičom v snahe vyhnúť 
sa tomu, aby v sebe muselo zmierovať dve nezlučiteľné perspektívy; 

 – história vzťahu rodič – dieťa – dieťa si môže želať tráviť čas iba s jedným rodičom a brániť 
sa styku s druhým rodičom nie preto, že by bolo voči onomu rodičovi popudzované, ale 
preto, že ešte pred rozpadom vzťahu medzi rodičmi malo vybudovaný bližší vzťah s prefe-
rovaným rodičom;

 – odcudzujúce (alienating) správanie rodiča – ak sa odmietaný rodič vyjadruje negatívne 
o  tom rodičovi, ktorého dieťa preferuje, dostáva dieťa do  nepohodlnej situácie, z  ktorej 
sa ono môže snažiť vymaniť tým, že odmieta ďalší kontakt s ohovárajúcim rodičom; hoci 
aj preferovaný rodič môže prispievať k odcudzeniu tým, že sabotuje vzťah dieťaťa s druhým 
rodičom, podľa výskumov je nevhodné správanie odmietaného rodiča faktorom, ktorý vý-
znamnejšie ovplyvňuje vzťahové odcudzenie; 

 – správanie, ktoré je reakciou na odmietnutie – odmietaný rodič, ktorý je frustrovaný, na-
hnevaný a zranený z toho, ako sa k nemu dieťa správa, môže v dôsledku vlastných pocitov 
neprejavovať empatiu voči dieťaťu a reagovať naň negatívne, trestajúco alebo pomstychtivo, 
alebo kolísať medzi pasivitou a konfrontačným správaním, čím dieťa ďalej mätie; takéto 
reakcie môžu dynamiku odmietania posilňovať; 

 – narušené vzťahové hranice – k ich narušeniu môže dôjsť tým, že rodič sa dieťaťu zdôveruje 
s informáciami, ktoré nie sú primerané veku dieťaťa, a používa dieťa na vlastnú emočnú 
podporu; ak dieťa cíti k tomuto rodičovi lojalitu alebo ho vníma ako slabšieho rodiča, ve-
domé si dôverných informácií môže cítiť potrebu spriahnuť sa s preferovaným rodičom;

 – domáce násilie – násilné správanie jedného rodiča voči druhému je  dieťaťom vnímané 
veľmi citlivo a môže zásadným spôsobom ovplyvniť kvalitu vzťahu k násilnému rodičovi 
tak pred, ako aj po rozchode rodičovského páru;

 – značná miera konfliktov medzi rodičmi – sa odrazí aj v zníženej kvalite vzťahu rodič – 
dieťa, pretože kvalita manželského vzťahu, ale tiež vzťahu po rozchode, má značný vplyv 
na kapacitu rodičov zvládať rodičovskú rolu; 

 – nový vzťah rodiča – ak si rodič nájde nového partnera, dieťa môže byť sklamané a rozčúle-
né z toho, že stráca z času a pozornosti, ktorá mu predtým bola venovaná; vzťah medzi die-
ťaťom a rodičom, s ktorým dieťa nebýva, ohrozuje dokonca aj to, ak sa na strane ktorého-
koľvek z rodičov objaví randenie, kohabitácia alebo uzavretie nového manželstva, nakoľko 
frekvencia kontaktu s tým rodičom, s ktorým dieťa nebýva, zvyčajne klesá; 

 – vplyv súrodencov – ak starší súrodenci vykazujú odmietavé správanie voči rodičovi, mlad-
ší súrodenci majú tendenciu nasledovať ich vzorce správania; 

 – finančné vplyvy – finančné problémy prispievajú k odcudzeniu vo vzťahu rodič – dieťa; 
výskumy odhalili pozitívnu koreláciu medzi pravidelným platením alimentov a lepším na-
stavením dieťaťa ako aj častejším kontaktom medzi rodičom a dieťaťom;

 – redukcia času – po  rozchode rodičovského páru zvyčajne dochádza k  poklesu kvantity 
a kvality kontaktu medzi deťmi a rodičom, ktorému nie sú zverené do starostlivosti; hoci 

Efektivita-vykonu-rozhodnutia-Zlom.indd   56Efektivita-vykonu-rozhodnutia-Zlom.indd   56 22/11/2019   13:0622/11/2019   13:06



 PRINCÍP NAJLEPŠIEHO ZÁUJMU DIEŤAŤA

57

výskumy preukázali, že  množstvo spoločne tráveného času je  menej dôležité než emo-
cionálna blízkosť medzi rodičom a  dieťaťom, redukcia času poskytuje menej príležitostí 
na rozvíjanie blízkeho emočného vzťahu a teda ovplyvňuje aj vzťah rodič – dieťa;

 – environmentálne faktory – napr. ak sa rodič odsťahuje do inej lokality, deti môžu vzdoro-
vať alebo odmietať kontakt, pretože sa v novom prostredí cítia cudzo a sú vzdialení od svo-
jich sociálnych vzťahov; pre staršie deti môžu byť obzvlášť dôležité vzťahy s rovesníkmi, 
najmä ak sa snažia vzdialiť od rodičovských konfliktov tým, že trávia viac času s priateľmi;

 – opakované vypočúvania dieťaťa (zo strany súdu, polície, orgánu sociálnoprávnej ochrany) 
ako častý sprievodný jav dlho sa vlečúcich súdnych konaní medzi rodičmi, ktorí sú v znač-
ne konfliktnom vzťahu – môžu viesť dieťa k tomu, že zvolí odmietanie kontaktu ako spôsob 
dištancovania sa od situácie. 

Je zrejmé, že vznik problémov pri realizácii styku s rodičom je zriedka výsledkom zlomy-
seľného konania rezidenčného rodiča. Keďže ide skôr o komplexný fenomén, každý prípad 
si vyžaduje dôkladné psychosociálne zhodnotenie rôznych faktorov, ktoré môžu prispievať 
k  narušeniu vzťahu rodič – dieťa a  následne aj  aplikáciu viacerých metód terapie, vrátane 
psychoedukácie, individuálnej terapie, a ak je to vhodné aj terapie rodič – rodič, rodič – dieťa 
či spoločnej rodinnej terapie. Pre intervencie majú byť smerodajné potreby dieťaťa a nie práva 
rodiča. 

 5 Jav, kedy rodič aktívne bráni druhému rodičovi v kontakte 
s dieťaťom

Rodičovské postoje a  správanie, ktoré majú potenciál ovplyvniť kvalitu vzťahu druhého 
rodiča s  dieťaťom a  mieru jeho zapojenia (involvement) do  života dieťaťa, sa  vo výskumnej 
literatúre označujú ako rodičovská kontrola prístupu (parental gatekeeping).36 Kontrola prí-
stupu sa pohybuje na kontinuu od otvorenia a podporovania prístupu po jeho obmedzovanie 
v rôznych stupňoch. Aktívne bránenie druhému rodičovi v prístupe k dieťaťu, býva skôr než 
zlomyseľnosťou motivované snahou chrániť dieťa. 

Tzv. protektívnu kontrolu prístupu (protective gatekeeping) 37 je potrebné vnímať citlivo 
a obozretne. Takéto správanie môže byť adaptívne, rozumné a odôvodnené napr. v prípadoch, 
kde je história násilia v partnerskom vzťahu, história zneužívania alebo zanedbávania dieťaťa, 
drsný výchovný prístup, nedostatočné rodičovské zručnosti (zvlášť pri veľmi malých deťoch), 
závislosť od alkoholu alebo drog, závažná duševná porucha a pod. Rovnaké správanie môže byť 
maladaptívne, ak sú obavy o dieťa neopodstatnené. 

36 AUSTIN, W.G, FIELDSTONE, L.,  PRUETT, M.K. 2013. Bench Book for Assessing Parental Gatekeeping 
in  Parenting Disputes: Understanding the Dynamics of  Gate Closing and Opening for the Best Interests 
of Children. Journal of Child Custody, 10(1), 1-16.; AUSTIN, W.G. et al. 2013. Parental gatekeeping and child 
custody/child access evaluation: Part I: Conceptual framework, research and application. Association of Family 
and Conciliation Courts, 51, 485–501.

37 AUSTIN, W.G, FIELDSTONE, L. a PRUETT, M.K. Bench Book for Assessing Parental Gatekeeping in Pa-
renting Disputes..., 2013; POLAK, S., SAINI, M. Children Resisting Contact With a Parent Postseparation...., 
2015.
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Opodstatnenosť obáv sa však nemôže „merať“ podľa toho, či sa všetky obvinenia alebo 
podozrenia (vyslovované ochraňujúcim rodičom alebo dieťaťom) podarí dokázať.38 Postupy 
policajného vyšetrovania i znaleckého dokazovania majú svoje limity, obzvlášť pokiaľ ide o skú-
manie prípadov sexuálneho zneužívania detí39 a  násilia v  párových vzťahoch. V  prípadoch, 
v  ktorých sa  nepodarí zhromaždiť dostatok usvedčujúcich dôkazov, nie je  síce jednoznačne 
preukázané, že sa skutok stal, ale ani jednoznačne vylúčené, že sa nestal. Vysporiadanie sa s ne-
istotou je pre všetkých zainteresovaných nepochybne náročné.40 

Nútenie dieťaťa podvoliť sa styku s odmietaným rodičom v sebe skrýva značné riziko re-
viktimizácie.41 42 Ak  bolo dieťa traumatizované, potrebuje predovšetkým zaistenie bezpečia 
a spracovanie traumatických zážitkov, skôr než vôbec dôjde k obnoveniu kontaktu s pôvodcom 
ublíženia.43 Neistota ohľadom toho, či bolo dieťaťu ublížené, by mala viesť k aplikácii takých 
preventívnych dočasných opatrení, ktoré môžu zahŕňať časovú pauzu v kontakte so suspekt-
ným pôvodcom ublíženia a  priestor na  terapiu dieťaťa; povinnosť, aby sa  rodičia podrobili 
psychologickému, sociálnemu alebo inému odbornému poradenstvu, ktoré by mohlo napo-
môcť objasneniu situácie; a postupné obnovenie styku ak to nie je kontraindikované vo vzťahu 
k zdraviu dieťaťa. 

 Záver

Princíp (najlepšieho) záujmu dieťaťa je významným princípom nielen v slovenskom práv-
nom poriadku, ale aj v medzinárodnom práve. Nie je presne vymedzený, pretože ide o kom-
plexný, pružný a adaptabilný pojem, čo znamená, že jeho obsah sa má určiť podľa okolností 
prípadu, t. j. podľa konkrétnej situácie dotknutého dieťaťa. Blaho dieťaťa všeobecne zahŕňa 
základné materiálne, telesné, vzdelávacie a emocionálne potreby ako aj potrebu lásky a bez-
pečia. Posúdenie najlepšieho záujmu dieťaťa musí zahŕňať aj vyhodnotenie bezpečnosti die-
ťaťa, tzn. práva dieťaťa na ochranu pred všetkými formami telesného alebo duševného násilia, 

38 WALKER, L. E., SHAPIRO, D.L. 2010. Parental Alienation Disorder: Why Label Children with a Mental Diag-
nosis?, Journal of Child Custody, 7(4), 266-286.

39 Opierajúc sa o metaanalýzu viacerých výskumov Smit et al. uvádzajú, že približne 12-14% prípadov obvinení 
zo sexuálneho zneužívania detí v priebehu poručníckych sporov je nepodložených, pričom hneď poznamená-
vajú, že nepodložené obvinenie nie je synomymom úmyselného krivého obvinenia a že značná časť prípadov 
zostáva nejasná. Samotná nejasnosť situácie môže mať pritom negatívne následky na schopnosť komunikácie 
a spolupráce zo strany pochybujúceho rodiča smerom k podozrievanému rodičovi (SMIT, A. E. et al. 2015. 
Between Scylla and Charybdis: A  Literature Review of  Sexual Abuse Allegations in  Divorce Proceedings. 
Psychology, 6, 1373-1384). 

40 Je zrejmé, že  nejednoznačnosť niektorých situácií človek veľmi ťažko zvláda, podstatou svojej bytosti totiž 
tiahne k defi novanosti podmienok, v ktorých sa ocitá (BEDRNOVÁ, E. et al. Duševní hygiena a sebeřízení. 
Praha: Fortuna, 1999, s. 25). 

41 PLATT, S. et al. Child Protection in Child Custody Cases: Issues and Concerns. In: Sibnath Deb (ed.) Child 
Safety, Welfare and Well-being: Issues and Challenges, New Delhi: Springer 2016, s. 313-333

42 Reviktimizácia zahŕňa situácie, ktoré sú vlastne opakovaním (replikáciou) pôvodnej traumatickej skúsenosti 
(v podnetoch ktorú ju pripomínajú) a pôvodných inštinktívnych reakcií na ohrozenie, pričom opätovné vylu-
čovanie stresových hormónov traumu ešte prehlbuj.

43 WALKER, L. E., SHAPIRO, D.L. Parental Alienation Disorder: Why Label Children with a Mental Diagno-
sis..., 2010, s. 266-286.
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zneužívania alebo ubližovania. Bezpečnosť a  integrita dieťaťa sa musia posudzovať v danom 
čase; uplatňovanie zásady prevencie si však žiada aj posúdenie možnosti rizika a ublíženia v bu-
dúcnosti. Štát má dohliadať na riadne plnenie práva rodičov na starostlivosť o dieťa. Ak rodičia 
ohrozujú blaho svojich detí, štát musí konať v najlepšom záujme dieťaťa. Názory a stanoviská 
dieťaťa sú dôležitým faktorom pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa. Deti majú právo vy-
jadriť svoj názor slobodne, bez akéhokoľvek tlaku a manipulácie. V mnohých prípadoch, najmä 
ak dieťa odmieta jedného z rodičov, sa neopodstatnene predpokladá, že je k takémuto postoju 
manipulované rezidenčným rodičom. Odcudzenie sa dieťaťa od jedného z rodičov môže byť 
podmienené množstvom rôznych príčin. Každý prípad si vyžaduje dôkladné psychosociálne 
zhodnotenie rôznych faktorov, ktoré môžu prispievať k narušeniu vzťahu rodič – dieťa a ná-
sledne aj  aplikáciu viacerých metód terapie. Aktívne bránenie druhému rodičovi v  prístupe 
k dieťaťu, býva skôr než zlomyseľnosťou motivované snahou chrániť dieťa pred ohrozením, kto-
ré v mnohých prípadoch nie je jednoznačne potvrdené ale ani vyvrátené. V neistých prípadoch 
je žiadúce citlivo aplikovať preventívne dočasné opatrenia.
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 UPLATŇOVANIE PARTICIPAČNÝCH PRÁV 
DIEŤAŤA PRI VÝKONE ROZHODNUTÍ  VO VECIACH 
MALOLETÝCH1

 Tamara Čipková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

 Úvod

Výkon rozhodnutia vo  veciach maloletých, ako osobitný druh vykonávacieho konania, 
by mal v rámci riešenia rodinných konfl iktov predstavovať prostriedok ultima ratio. Rovna-
ko ako vo  všetkých konaniach týkajúcich sa  maloletého, prvoradým hľadiskom pri výkone 
rozhodnutia má byť najlepší záujem dieťaťa. Vzhľadom na abstraktnosť uvedeného inštitútu 
a potrebu jeho individuálneho posúdenia, považujeme za vhodný prostriedok identifi kácie naj-
lepšieho záujmu dieťaťa zistenie názoru dieťaťa a vo všeobecnosti kooperáciu s dieťaťom, kto-
ré je dotknuté výkonom rozhodnutia, prostredníctvom riadnej realizácie jeho participačných 
práv. Ich uplatňovanie v konaniach týkajúcich sa maloletého nie je bezvýnimočné a v každom 
prípade je nevyhnutné posudzovať vhodnosť, odôvodnenosť a účelnosť ich využitia. 

 1 Všeobecne o participačných právach dieťaťa

V najširšom zmysle možno zapojenie, respektíve participáciu dieťaťa chápať ako „proces, 
ktorý zahŕňa zdieľanie informácií a dialóg medzi deťmi a dospelými založený na vzájomnom reš-
pekte, v rámci ktorého majú deti možnosť pochopiť, do akej miery a akým spôsobom sa zohľad-
ňujú ich názory a názory dospelých.“2 V tomto význame má participácia detí celospoločenský 
rozmer a implikuje právo detí vyjadrovať sa k veciam verejným, ktoré sa ich týkajú a možnosť 
ovplyvniť následne konanie a rozhodovanie dospelých. Základné normatívne východisko me-
dzinárodnoprávnej úpravy participačných práv v súčasnosti predstavuje Dohovor OSN o prá-
vach dieťaťa, ktorý determinuje viaceré roviny ich možnej realizácie vo všeobecnosti v rámci 
spoločenských vzťahov, ako aj špecifi cky v konaniach, týkajúcich sa konkrétneho maloletého. 

Okrem klasických procesných práv, priznaných účastníkovi konania, resp. strane sporu, 
ktoré maloletý najčastejšie vykonáva prostredníctvom svojho zástupcu, predstavujú participač-
né práva osobitné oprávnenia maloletého v konaní priznané mu právnym poriadkom a zohľad-
ňujúce ochranu najlepšieho záujmu dieťaťa.

So zameraním sa na participačné práva dieťaťa súvisiace s jeho účasťou v súdnom konaní 
rozlišujeme ich tri základné roviny. V prvom rade má dieťa právo byť informované o všetkých 

1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0703/17 „Efektivita výkonu rozhod-
nutia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých po rekodifi kácii civilného procesu“.

2 Výbor OSN pre práva dieťaťa: Všeobecný komentár č. 12 (2009) k právu dieťaťa byť vypočuté, ods. 3.
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veciach, ktoré sa ho týkajú a ktoré súvisia s prejednávanou vecou. V rámci informovania ma-
loletého, nie je nutné aby plne porozumel všetkých aspektom prejednávanej veci, postačuje, 
aby ju chápal do tej miery, že si bude schopný vytvoriť na ňu názor a následne ho vyjadriť.3 
Ako vyplýva už zo základných princípov Zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového 
poriadku (ďalej len „Civilného mimosporového poriadku“ alebo „CMP“), súd informuje dieťa 
o všetkých podstatných otázkach týkajúcich sa priebehu konania a veci samej. Súd je pritom 
oprávnený posúdiť, či  je s ohľadom na okolnosti veci vhodné informácie dieťaťu poskytnúť.4 
Prípady, v ktorých nie je vhodné informovať maloletého sú závislé od povahy konkrétneho ko-
nania, ako aj od osoby maloletého. Nevhodné to môže byť najmä, ak je dieťa psychicky labilné, 
alebo konfrontácia so skutočnosťami prejednávanej veci, by ho mohla vystaviť neúmernej stre-
sovej záťaži. Rovnako, ak nie je dostatočne vyspelé na to, aby informácie dokázalo spracovať, 
pochopiť a pod. 

V ustanoveniach Civilného mimosporového poriadku, upravujúcich konania vo veciach 
starostlivosti súdu o maloletých je právo dieťaťa byť informované konkretizované v § 116. Súd 
má povinnosť dieťa, ktoré je s prihliadnutím na rozumovú a vôľovú vyspelosť schopné pochopiť 
význam súdneho konania, informovať o prebiehajúcom súdnom konaní a zároveň mu objasniť 
dôsledky rozhodnutia vo veci. Výnimku z takto koncipovanej povinnosti súdu predstavuje situ-
ácia, v ktorej by sa informovanie dieťaťa priečilo účelu konania. Je pritom na uvážení konajúce-
ho súdu, v akom rozsahu a akým spôsobom zabezpečí realizáciu práva dieťaťa byť informované. 
Základným kritériom je, aby postup, ktorý súd zvolí zohľadňoval najlepší záujem dieťaťa. 

Právo na informácie možno charakterizovať ako jeden z predpokladov realizácie ďalšej ro-
viny participačných práv dieťaťa, a  to práva byť vypočuté, v  každom súdnom konaní, ktoré 
sa  ho týka. Na  základe získaných informácií sa  dieťa môže rozhodnúť, či  chce prejaviť svoj 
názor v konaní. Nie je nevyhnutné, aby súd dieťa detailne oboznamoval so všetkými aspektmi 
súdenej veci, ktorá sa ho týka, ale má mu vec objasniť do takej miery, aby to bolo pre dieťa posta-
čujúce na sformulovanie vlastného názoru. Súd musí vždy s ohľadom na okolnosti prípadu dbať 
predovšetkým na to, aby jeho postupom pri zisťovaní názoru dieťaťa nedošlo k zbytočnému stresu 
a psychickej záťaži dieťaťa.“5 Zároveň je deti potrebné pripraviť na to, že konečné rozhodnutie 
nemusí korešpondovať s názorom a prianím, ktoré vyjadrili.6 

Právo dieťaťa byť vypočuté a jemu zodpovedajúcu povinnosť súdu zisťovať názor malole-
tého upravuje čl. 12 Dohovoru OSN o právach dieťaťa a v podobných formuláciách iné me-
dzinárodné, európske7 a vnútroštátne právne predpisy. V súlade s ustanovením § 43 Zákona 
č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej len „Zákon o rodine“ alebo „ZR“), ako aj § 38 CMP, maloleté 
dieťa má právo byť vypočuté, v konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach, ktoré sa ho týka-
jú. Súd zisťuje názor maloletého spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti, a to buď 
priamo alebo prostredníctvom iného kompetentného subjektu, ktorým je napríklad zástupca 
maloletého, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, psychológ, pracovník ško-
ly, prípadne školského zariadenia, ktoré dieťa navštevuje a pod. Pri uplatňovaní participačných 

3 Výbor OSN pre práva dieťaťa: Všeobecný komentár č. 12 (2009) k právu dieťaťa byť vypočuté, ods. 21.
4 Čl. 4 CMP.
5 Uznesenie NS SR sp. zn. 5 Cdo 47/2017 z 9. augusta 2017. 
6 Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy o súdnictve priateľskom k deťom. časť IV, D, 3, bod 47. 
7 Pozri napr. čl. 24 ods. 1 Charty základných práv EÚ.
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práv dieťaťa nie je podstatné len samotné umožnenie dieťaťu realizovať ich, ale aj spôsob, akým 
k ich realizácii fakticky dôjde. Práve vhodne zvolený spôsob a následný prístup kompetentného 
subjektu majú rozhodujúci význam pre subjektívny pocit dieťaťa a následnú výpovednú hod-
notu získaných informácií. 

Po informovaní a zistení názoru maloletého nastupuje ďalšia rovina participačných práv, 
spočívajúca v práve maloletého na primerané zohľadnenie vyjadreného názoru. V zmysle § 43 
ZR  „názoru maloletého musí byť venovaná primeraná pozornosť zodpovedajúca jeho veku 
a rozumovej vyspelosti“ a podľa ustanovenia § 38 ods. 1 CMP, „ak je účastníkom konania ma-
loletý, ktorý je schopný vyjadriť svoj názor, súd na jeho názor prihliadne.“ 

Váha, ktorú je potrebné venovať názoru vyjadrenému maloletým musí odzrkadľovať jeho 
úroveň chápania prejednávanej veci a  dôsledkov konkrétneho rozhodnutia.8 Súd zohľadňu-
je vek a rozumovú vyspelosť maloletého. Ide o kritériá, ktoré nie je jednoduché bez ďalšieho 
posúdiť a vyhodnotiť, napriek tomu sa predpokladá, že  sudca je  spôsobilý toto zhodnotenie 
vykonať sám, v komplikovanejších prípadoch prostredníctvom inej, kvalifi kovanej osoby, naj-
mä psychológa. Je  pritom zrejmé, že  napriek vyjadrenému názoru maloletého, ktorý môže 
predstavovať podstatné vodítko pri hľadaní najlepšieho záujmu dieťaťa, súd sa nemusí stotožniť 
s názorom dieťaťa a rozhodnúť v súlade s ním. Súd musí vyhodnocovať všetky ostatné skutoč-
nosti prejednávanej veci a hodnotiť následky svojho rozhodnutia nielen vo vzťahu k aktuálnym, 
ale aj budúcim vývinovým a vzťahovým potrebám dieťaťa. Z tohto dôvodu normatívny pred-
poklad prihliadania na názor dieťaťa nemožno stotožňovať s rozhodnutím podľa názoru 
dieťaťa. 

Realizácia participačných práv dieťaťa má viacero významov. Na strane maloletého dieťaťa 
je podstatné, že konajúci súd mu týmto postupom dáva pocit, že nie je len objektom a pasívnym 
pozorovateľom udalostí, ktoré sa ho týkajú, ale je dôležitým subjektom práva a môže sa aktívne 
zapojiť do  konania.9 Argumentom podporujúcim uplatňovanie participačných práv dieťaťa 
v súdnom konaní, je aj skutočnosť, že deti, ktoré sú informované o konaní a je im umožnené 
na ňom participovať sú podľa výskumov spokojnejšie s výsledkom, ktorý potom vedia lepšie 
prijať a prispôsobiť sa mu.10 

Zachovanie participačných práv nesleduje len záujmy samotného maloletého, ich výhody 
možno nájsť aj na strane súdu, keď predpokladáme, že informácie od detí budú prospešné pre 
osoby, ktoré o nich rozhodujú. Zároveň zvyšujú úroveň ich znalostí o detských potrebách, po-
citoch a názoroch a umožňujú sudcovi vytvoriť si tak ucelený pohľad na maloletého a ďalšie 
okolnosti, ktoré sa ho týkajú.11

Ako sme už uviedli realizácia participačných práv maloletého nie je bezvýnimočná. V kaž-
dom prípade je nevyhnutné posudzovať vhodnosť, odôvodnenosť a účelnosť ich využitia. Vý-
nimky môžu predstavovať situácie, kedy súd zistí, že dieťa nie je schopné vytvárať si svoje vlast-
né názory, prípadne, ak by prítomnosť maloletého v súdnom konaní nemala procesný význam 

8 LANSDOWN, G. Th e realisation of children’s participation rights. Critical refl ections, 2009, p. 12.
9 Nález ÚS ČR sp. zn. I.ÚS 3304/13 z 19. februára. 2014, bod 38.
10 FERNANDO, M.: Conversations between judges and children. In Australian Journal of Family Law. 2009, s. 

54.
11 BAKALÁŘ, E., NOVÁK, D., WARSHAK, R. Slyšení nezletilého dítěte před opatrovnickým soudem, 2008, s. 20.
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a/alebo by mohla byť dieťaťu na ujmu.12 Za správny postup súdu však nemožno označiť ten, 
kedy automaticky, len s ohľadom na nízky vek, prípadne komplikovanú rodinnú situáciu, pred-
pokladá neúmerné zaťaženie dieťaťa jeho participáciou na konaní. Nie je správne bez ďalšieho 
predpokladať, že ťažkosti spojené s vypočutím spôsobia dieťaťu ujmu väčšiu, akú by spôsobilo 
neumožnenie jeho participácie v konaní.13 Každý prípad je preto potrebné posudzovať indivi-
duálne, na podklade základnej tézy, že záujem dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní 
vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.14

 2 Participácia dieťaťa v konaní o výkon rozhodnutia

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je osobitným druhom vykonávacieho konania. 
Prostredníctvom neho sa realizuje výkon práv a povinností týkajúcich sa maloletého, uprave-
ných rozhodnutím súdu v tzv. základnom konaní. Podľa § 372 CMP je účastníkom konania 
o výkon rozhodnutia vždy maloletý a zároveň ten, kto je z exekučného titulu oprávnený a po-
vinný. Podľa § 370 CMP je v týchto prípadoch exekučným titulom rozhodnutie, ktorým bola 
upravená starostlivosť o maloletého, styk s maloletým, iná ako peňažná povinnosť vo vzťahu 
k  maloletému, ako aj  rozhodnutie o  návrat maloletého do  cudziny pri neoprávnenom pre-
miestnení, či  zadržaní alebo ak  z  osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou 
je  Slovenská republika viazaná, vyplýva vykonateľnosť dohody alebo verejnej listiny, ktorou 
bola upravená starostlivosť o maloletého, styk s maloletým alebo iná ako peňažná povinnosť 
vo  vzťahu k  maloletému. Z  hľadiska právnej úpravy participačných práv vymedzenej vyššie 
predpokladáme, že exekučný titul bol vydaný v konaní, v ktorom boli tieto zachované a pokiaľ 
to z hľadiska charakteru veci bolo vhodné a účelné, bolo dieťaťu umožnené získať informácie 
o  prejednávanej veci, možnosť využiť právo vyjadriť sa  a  v  pri konečnom rozhodovaní súd 
na  tento názor prihliadol. Mohlo by sa zdať, že z hľadiska efektívneho výkonu rozhodnutia, 
už nie je vo vykonávacom konaní priestor na realizáciu participačných práv dieťaťa aj z pohľa-
du právnej úpravy však tento záver nie je správny. 

Ustanovenie § 373 CMP explicitne odkazuje na použitie ustanovení prvej, všeobecnej časti 
a ustanovení piateho dielu prvej hlavy druhej časti Civilného mimosporového poriadku, t. j. 
o konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých aj na konania o výkon rozhodnutia. 
Rovnako to aj bez explicitného odkazu platí aj o základných princípoch Civilného mimosporo-
vého poriadku. Z tohto dôvodu je zrejmé, že všetky relevantné ustanovenia tohto procesného 
kódexu upravujúce participačné práva dieťaťa, čl. 4, § 38, ako aj § 116, budú aplikovateľné aj na 
vykonávacie konanie.

Z hľadiska jednotlivých štádií vykonávacieho konania a potreby, prípadne možností súdu 
dať priestor na participáciu maloletého možno pozitívne hodnotiť úpravu § 3 ods. 1 Vyhlášky 
Ministerstva spravodlivosti SR  č. 207/2016 Z. z. ktorou sa  ustanovujú podrobnosti výkonu 

12 Dôvodová správa k zákonu č. 295/2008 Sb., ktorý novelizoval § 100 ods. 4 OSŘ. cit. podľa: Nález ÚS ČR sp. zn. 
ÚS I. ÚS 2661/2010 z 2. novembra 2010.

13 GAL, T., DURAMY, B. (eds.). International Perspectives and Empirical Findings on Child Participation, 2015. s. 
3.

14 Čl. 3 ods. 1 Dohovoru OSN o právach dieťaťa; čl. 5 Zákona o rodine.
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rozhodnutia vo veciach maloletých (ďalej len „Vyhláška“). Súd po začatí konania, bez ohľadu 
na to, či začal konanie na návrh alebo ex offi  cio, zisťuje, či sa povinný podrobuje rozhodnutiu 
a ak nie, či sú dané ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré rozhodnutie neplní. V tomto prípade 
ide o obligatórny postup súdu, ktorý je odôvodnený povahou zásahu, ktorý samotný výkon 
rozhodnutia predstavuje.

Existenciu ospravedlniteľných dôvodov súd zisťuje v súvislosti so správaním sa povinného 
pri plnení povinností vyplývajúcich mu  z  rozhodnutia (ako pristupoval k  realizácii plnenia 
od  vydania rozhodnutia v  základnom konaní, ako vplýva na  maloletého, aký je  jeho podiel 
na neplnení určených povinností a pod.), ako aj  so správaním sa oprávneného pri realizácii 
práv vyplývajúcich z  rozhodnutia (jeho vzťah s  maloletým počas plnenia rozhodnutia, jeho 
vplyv na  maloletého po  plnení rozhodnutia a  pod.).15 Zároveň súd zohľadňuje aj  správanie 
sa a názor maloletého vo vzťahu ku ktorému je rozhodnutie vydané. Súd môže najmä na účely 
zistenia existencie dôvodov nepodrobenia sa rozhodnutiu zo strany povinného nariadiť pojed-
návanie podľa § 379 ods. 1 CMP. V prípade, ak súd vzhliadne existenciu ospravedlniteľných 
dôvodov na strane povinného a má za to, že ich je možné odstrániť a dosiahnuť plnenie roz-
hodnutia prostredníctvom sociálneho, psychologického alebo iného odborného poradenstva, 
môže neodkladným opatrením nariadiť povinnosť podrobiť sa poradenstvu.16

Ak súd v počiatočnej fáze vykonávacieho konania nevzhliadne ospravedlniteľné dôvody, 
vydá uznesenie o  nariadení výkonu rozhodnutia. Následne súd v  zmysle § 378 CMP môže 
vykonať úkony a opatrenia smerujúce k dobrovoľnému splneniu povinnosti. Je oprávnený tak 
urobiť aj súčasne s vydaním uznesenia o nariadení výkonu. Napriek skutočnosti, že povinný 
už raz dobrovoľne neplnil povinnosť uloženú mu súdnym rozhodnutím vo vzťahu k maloleté-
mu dieťaťu, súd má fakultatívnu možnosť opätovne sa pokúsiť primäť povinného k dobrovoľ-
nému plneniu. Tento postup súdu je odôvodnený osobitnou povahou konania o výkon roz-
hodnutia vo veciach maloletých, kde prvoradým je dosiahnutie takého výsledku, ktorý bude 
refl ektovať potreby dieťaťa a jeho najlepší záujem. 

Aj v záujme dosiahnutia dobrovoľného plnenia zo strany povinného, má súd pred uskutoč-
nením samotného výkonu rozhodnutia fakultatívnu možnosť nariadiť pojednávanie, na kto-
ré predvolá povinného, oprávneného, maloletého alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí 
a  sociálnej kurately.17 Právna úprava opätovne pamätá na  zapojenie maloletého a  umožňuje 
súdu priamo zisťovať názor dieťaťa, rovnako, pokiaľ by  sa to  javilo vhodnejšie môže využiť 
aj sprostredkovanú formu zisťovania názoru, kde by povereným subjektom bol pravdepodob-
ne najmä orgán sociálnoprávnej ochrany detí, vzhľadom na jazykový výklad predmetného zá-
konného ustanovenia: „...predvolá ... maloletého alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí ...“. 
Sme toho názoru, že nie je správne uplatňovať len jazykový výklad a určite nastanú situácie, 
kedy bude dôvodné predvolať na pojednávanie všetky štyri vymenované subjekty súčasne., a to 
aj  z pohľadu široko koncipovaných kompetencií orgánu sociálnoprávnej ochrany detí (ďalej 
tiež „OSPOD“), ktorý môže byť aj zástupcom maloletého a zároveň môže konať aj v rámci vý-
konu vlastných kompetencií.

15 GEŠKOVÁ, K. In: SMYČKOVÁ, R. et al. Civilný mimosporový poriadok. Komentár, 2017, s. 1028.
16 § 3 ods. 2, 3, 6 Vyhlášky.
17 § 379 Civilného mimosporového poriadku.
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Účelom nariadeného pojednávania je  pôsobenie na  povinného zo  strany súdu, aby 
sa  podrobil rozhodnutiu a  zároveň upozornenie na  následky neplnenia povinností, ktoré 
mu z rozhodnutia vyplývajú. Na nariadenom pojednávaní má súd stále možnosť zistiť existen-
ciu ospravedlniteľných dôvodov, pre ktoré povinný neplní rozhodnutie. Pokiaľ má súd za to, 
že stanovený účel možno dosiahnuť aj bez potreby uskutočnenia pojednávania, môže vyzvať 
povinného a  upozorniť ho  na následky neplnenia aj  formou písomnej výzvy. Pri vyhodno-
covaní potreby nariadenia pojednávania by mal súd posúdiť vhodnosť, účelnosť, efektívnosť 
a v konečnom dôsledku aj hospodárnosť. Zároveň sa zaoberať otázkou možného pozitívneho 
vplyvu osobného kontaktu súdu s povinným. Napriek predpokladu, že nejde o prvý osobný 
kontakt týchto subjektov, prístup súdu aj z pohľadu autority, ktorou disponuje, môže mať vplyv 
na konanie povinného.

V  prípade, že  povinný ani po  výzve súdu neplní povinnosti uložené mu  rozhodnutím, 
môže mu súd uložiť pokutu až do výšku 1000,-eur aj opakovane za každé porušenie povinností 
vyplývajúcich z rozhodnutia. Rovnako môže súd rozhodnúť o tom, že príslušný štátny orgán 
zastaví výplatu rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa po-
vinnému.18 Ukladanie sankcií je  fakultatívnou možnosťou súdu, pri ktorej by  mal zvažovať 
osobitosti konkrétneho príkladu a nepristupovať k nej automaticky.

Súd by sa mal aj pri uplatňovaní dostupných sankčných mechanizmov zamerať na pôvod 
neplnenia rozhodnutia zo strany povinného. V tejto súvislosti možno nie je ani vhodné použiť 
slovné spojenie, „zo strany povinného“, ak je neplnenie rozhodnutia vyvolané zo strany samot-
ného maloletého dieťaťa. Rozhodovacia prax súdov už k tejto otázke zaujala stanovisko, v zmys-
le ktorého, ak nemožno dieťa ani adekvátnym výchovným pôsobením presvedčiť, aby konalo 
v súlade s vydaným rozhodnutím, konkrétne napríklad, aby malo ísť k otcovi, javí sa ukladanie 
pokút ako nezmyselné a neplniace zákonom sledovaný účel, ktorým je  splnenie povinnosti. 
V  súlade s  princípmi vyjadrenými v  Dohovore o  právach dieťaťa, ako aj  vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch, je vylúčené, aby ktorýkoľvek z rodičov nútil dieťa k plneniu povinností 
všetkými prostriedkami. Sankčné pôsobenie súdu potom v  situáciách striktného negatívne-
ho postoja zo strany dieťaťa nemá skutočný objekt, teda vôľou ovplyvniteľné ľudské správanie, 
na ktoré by mohlo reálne pôsobiť19

Iná by  bola situácia, ak  je to  práve povinný, ktorý dieťaťu vsugeroval negatívny obraz 
oprávneného, ktorého obviňuje z rozpadu vzťahov v rodine. Pritom však oprávnený aj povinný 
sú  spôsobilí na  riadnu výchovu dieťaťa, majú tomu zodpovedajúce intelektové i  osobnostné 
predpoklady. Pokiaľ analyzujeme situáciu, kde sú na strane oprávneného a povinného rodi-
čia dieťaťa, je potrebné pripomenúť, že úlohou rodiča, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti 
je okrem iného aj to, aby vytváral priaznivé podmienky na styk druhého rodiča so spoločným 
dieťaťom. A  dieťa viedol k  správnemu a  pozitívnemu vzťahu k  druhému rodičovi. Ak  tento 
model v rodine nefunguje a rodič kladie svoje záujmy a konfl ikty s druhým rodičom pred zá-
ujem dieťaťa, môže byť práva využitie sankcií efektívnym nástrojom na zabezpečenie plnenia 
povinností vyplývajúcich z rozhodnutia.

18 Ustanovenia § 382, § 383 Civilného mimosporového poriadku.
19 K  tomu pozri napr: nález Ústavného súdu Českej republiky z  13. októbra 2015, sp. zn. III. ÚS  3462/14; 

uznesenie Krajského súdu v Trnave sp. zn. 20CoE 13/2018 zo dňa 24.10.2018.

Efektivita-vykonu-rozhodnutia-Zlom.indd   67Efektivita-vykonu-rozhodnutia-Zlom.indd   67 22/11/2019   13:0622/11/2019   13:06



EFEKTIVITA VÝKONU ROZHODNUTIA...

68

Ak sa  vrátime k  ďalšiemu postupu vo  vykonávacom konaní, poukazujeme na  možnosť 
súdu, pokiaľ vyhodnotí, že  kontakt s  povinným by  mohol zmariť následné odňatie dieťaťa, 
výzvu a upozornenie uskutoční až pred samotným výkonom rozhodnutia, priamo na mieste, 
na ktorom má k nemu dôjsť.20

Ustanovenia Civilného mimosporového poriadku umožňujú súdu pred uskutočnením vý-
konu rozhodnutia požiadať príslušný OSPOD alebo príslušný orgán obce o poskytnutie súčin-
nosti pri zisťovaní informácií o dôvodoch nepodrobenia sa rozhodnutiu a pri preverení týchto 
dôvodov.21 Rovnako je musí súčinnosť poskytnúť aj akákoľvek iná osoba.22 

Na požiadanie súdu sú  tieto subjekty povinné vypracovať správu súdu zo  zisťovania in-
formácií o dôvodoch neplnenia povinností vyplývajúcich z  rozhodnutia, ktorá okrem iného 
obsahuje rozhodné skutočnosti potrebné na dosiahnutie výkonu rozhodnutia, najmä či podľa 
priebehu zisťovania alebo podľa poznatkov orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej 
kurately možno očakávať problémy pri výkone rozhodnutia zo strany povinného alebo opráv-
neného, zo strany maloletého alebo zo strany iných fyzických osôb.23 Orgán sociálnoprávnej 
ochrany detí sa poskytujúci súdu súčinnosť sa podieľa aj na určení konkrétneho spôsobu zabez-
pečenia priebehu výkonu rozhodnutia.24 

Súčinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí môže na požiadanie súdu spočívať aj v za-
bezpečení osobnej prítomnosti zamestnanca pri samotnom výkone rozhodnutia. Vzhľadom 
na kvalifi kačné požiadavky na zamestnancov OSPODu, ktorými sú vysokoškolské vzdelanie 
I. alebo II. stupňa v niektorom zo študijných odborov: sociálna práca, psychológia, právo, so-
ciálne služby a  poradenstvo, verejná politika a  verejná správa, alebo v  študijných odboroch 
pedagogického zamerania25, ako aj  znalosť rodinných pomerov už  zo základného konania, 
je predpoklad, že jeho účasť prispeje k uľahčeniu výkonu rozhodnutia pre dieťa.26 

Vzhľadom na to, že medzi časté príčiny neplnenia povinností uložených súdnym rozhod-
nutím patrí pretrvávajúci konfl ikt medzi rodičmi dieťaťa, z ktorých má vo vykonávacom ko-
naní jeden postavenie oprávneného a druhý postavenie povinného, právne predpisy explicitne 
upravujú možnosť súdu využiť alternatívny spôsob riešenia sporu účastníkov konania, to zna-
mená aj maloletého dieťaťa, ktoré tam má znova možnosť participovať na konaní, formou me-
diácie. Ak to súd považuje pred samotným uskutočnením výkonu rozhodnutia za účelné, uloží 
účastníkom účasť u mediátora.27 

Ak úkony a opatrenia súdu smerujúce k dobrovoľnému splneniu povinnosti zostali bez-
výsledné, pristúpi súd k uskutočneniu výkonu rozhodnutia. Ako sme už uviedli úkony a opat-
renia súdu, ktoré majú za  cieľ dobrovoľné plnenie povinnosti sú  fakultatívnej povahy, preto 
pri posúdení individuálnych okolností veci, súd môže uskutočniť výkon rozhodnutia aj  bez 
ich predchádzajúcej realizácie. K samotnému výkonu rozhodnutia možno pristúpiť okamžite 

20 Ustanovenie § 379 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku.
21 Ustanovenie § 380 Civilného mimosporového poriadku.
22 Ustanovenie § 388 Civilného mimosporového poriadku.
23 Ustanovenie § 5 písm. f) Vyhlášky.
24 Ustanovenie § 9 ods. 2 Vyhlášky.
25 Ustanovenie § 93 ods. 1 Zákona o SPODaSK.
26 Ustanovenie § 14 ods. 1 Vyhlášky.
27 Ustanovenie § 381 Civilného mimosporového poriadku.
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po vydaní uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia. Napriek tomu je súd v zmysle § 4 ods. 1 
Vyhlášky povinný zisťovať existenciu ospravedlniteľných dôvodov, pre ktoré sa povinný nemô-
že podrobovať rozhodnutiu. Tieto súd v zásade zisťuje ešte pred vydaním uznesenia o nariadení 
výkonu rozhodnutia, ale aj v rámci priebehu celého vykonávacieho konania. V prípade, že súd 
ich existenciu zistí po vydaní uznesenia, výkon rozhodnutia sa neuskutoční.28

Ak skutočne všetky okolnosti veci smerujú k tomu, že  jedinou možnosťou zabezpečenia 
výkonu rozhodnutia, je samotné odňatie dieťaťa, súd odníme maloletého tomu, u koho podľa 
rozhodnutia nemá byť, a  postará sa  o  jeho odovzdanie tomu, komu bol podľa rozhodnutia 
zverený, alebo tomu, komu rozhodnutie priznáva právo na styk, alebo tomu, kto je oprávnený 
neoprávnene premiestneného alebo zadržaného maloletého prevziať. Pokiaľ to okolnosti výko-
nu rozhodnutia nevylučujú, osoby, ktoré sa zúčastňujú výkonu rozhodnutia (sudca, prípadne 
vyšší súdny úradník, zástupca OSPOD, príslušník PZ) vo vzájomnej súčinnosti vysvetlia ma-
loletému spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti dôvody a následky výkonu 
rozhodnutia.29

Okrem písomného záznamu a zápisnice sa z realizácie samotného výkonu rozhodnutia, t. j. 
z priebehu odňatia dieťaťa, obligatórne vyhotovuje zvukovo obrazový záznam, ktorého účelom 
je najmä zachytiť správanie sa povinného, oprávneného, ako aj  správanie sa maloletého die-
ťaťa a jeho názor. Zo záznamu by prípadne mala byť zjavná existencia dôvodov, pre ktoré súd 
pristúpil k odloženiu výkonu rozhodnutia podľa § 389 CMP. Ide o situáciu, ak pri odnímaní 
dieťaťa súd dospeje k záveru, že život, zdravie alebo priaznivý vývin dieťaťa by bol výkonom 
rozhodnutia vážne ohrozený.30

Na základe identifi kácie jednotlivých štádií vykonávacieho konania, či už fakultatívnych 
alebo obligatórnych, je zrejmé, že zákonodarca bol stotožnený s potrebou umožniť aj dieťaťu 
participovať na konaní, nie len ako ten voči ktorému vykonávacie opatrenia priamo smerujú, 
ale aj ako subjekt, ktorý má možnosť dostať informácie o veci a zároveň možnosť vyjadriť svoj 
názor ku skutočnostiam súvisiacim s výkonom rozhodnutia. Informovanie o výkone rozhod-
nutia a jeho priebehu a spätná väzba dieťaťa môžu zásadným spôsobom ovplyvniť voľbu pro-
cesných nástrojov a úkonov, ktoré bude súd realizovať, ako aj prípadné rozhodnutie o odklade 
výkonu rozhodnutia. 

Právna úprava poskytuje nielen dostatočný priestor pre realizáciu participačných práv 
dieťaťa, ale zároveň chráni práva a  oprávnené záujmy dieťaťa ako celok. Ustanovenie § 389 
CMP upravuje možnosť súdu aj ex offi  cio odložiť výkon rozhodnutia, v prípadoch, keď je život, 
zdravie alebo priaznivý vývin maloletého výkonom rozhodnutia vážne ohrozený. Na základe 
jazykového výkladu je zrejmé, že súd môže toto oprávnenie využiť, len v prípadoch skutočného, 
nielen potenciálneho ohrozenia maloletého. 

Pokiaľ by súd mal za to, že existuje dôvod, pre ktorý nie je možné rozhodnutie vykonať, 
súd podľa § 390 písm. c) CMP aj bez návrhu zastaví konanie o výkon rozhodnutia. Je podľa 
nášho názoru možné pod tento dôvod subsumovať prípady, keď by výkon rozhodnutia mal byť 
v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa aj keď by nedošlo k vážnemu ohrozeniu života, zdravia, 

28 Ustanovenie § 3 ods. 5 Vyhlášky.
29 Ustanovenie § 10 ods. 2 Vyhlášky.
30 Ustanovenie § 17 ods. 1 a 2 Vyhlášky.
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či priaznivého vývinu maloletého. V zásade však tieto okolnosti môže súd posúdiť aj na základe 
ospravedlniteľných dôvodov neplnenia rozhodnutia zo  strany povinného a podľa § 3 ods. 5 
Vyhlášky výkon rozhodnutia neuskutočniť. 

Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že vnútroštátne súdy sa majú pri-
márne zamerať na zmiernenie konfl iktu medzi rodičmi a využiť na to všetky dostupné nástroje. 
Je pozitívom právnej úpravy vykonávacieho konania, že aj v  rámci neho môže súd pristúpiť 
k realizácii alternatívnych spôsobov zmiernenia konfl iktov, či už formou odborného poraden-
stva, prípadne mediáciou. 

V prípade, že povinný rodič neplní povinnosť stanovenú súdnym rozhodnutím z dôvodu 
negatívneho postoja samotného maloletého dieťaťa, pričom súd nebude mať vykonaným do-
kazovaním za preukázané, že by príčinou jeho negatívneho postoja bolo správanie či úmyselné 
ovplyvňovanie zo strany matky, až vtedy je možné a nutné považovať použitie donucovacích 
opatrení za kontraproduktívne z dôvodu, že by mohlo viesť k ešte väčšej degradácii vzťahov 
medzi maloletým dieťaťom a otcom.31 

Nariadenie výkonu rozhodnutia nie je určené na to, aby sa stalo nástrojom násilnej zmeny 
prejavov vôle maloletého dieťaťa, pokiaľ jeho rozhodnutie nebolo úmyselne ovplyvnené tretí-
mi osobami.32 Najmä, ak takéto násilné konanie môže mať negatívny dopad na zdravý vývin 
maloletého a súd, prípadne samotní účastníci majú možnosť využiť iné prostriedky zlepšenia 
vzájomných vzťahov. Primárnym účelom všetkých konaní týkajúcich sa maloletých je zabezpe-
čiť najlepší záujem dieťaťa. Represívne odňatie by preto malo byť až prostriedkom ultima ratio, 
ktorý súd využije, keď vyčerpal všetky ostatné možnosti zabezpečenia nerušeného výkonu práv 
a na druhej strane riadneho plnenia povinností. 

 Namiesto záveru

Kritériá posudzovania vhodnosti, či  už priameho alebo nepriameho zapojenia dieťa-
ťa do konania vo veciach, ktoré sa ho týkajú, nie je možné nastaviť tak, aby boli objektívne 
aplikovateľné pre každý prípad. Rovnako nie je možné urobiť jednoznačný a komplexný záver 
posudzovaným otázkam uplatňovania participačných práv dieťaťa pri výkone rozhodnutia. Na-
miesto záveru by sme preto chceli poukázať na to, že spoločným úsilím pri realizácii procesné-
ho postupu by malo byť vydanie takého rozhodnutia, ktoré skutočne refl ektuje najlepší záujem 
dieťaťa v  rozsahu jeho vývinových potrieb. Posúdeniu toho, čo  je v  najlepšom záujme kon-
krétneho dieťaťa musí predchádzať kvalifi kované zistenie skutočného stavu prejednávanej veci, 
či už na podklade dokazovania vykonaného v základnom konaní alebo zistení súdu v konaní 
o výkon rozhodnutia. Častokrát pritom stačí, aby oprávnený a povinný, pokiaľ máme na mysli 
najčastejší prípad, kedy ide o rodičov maloletého, opustili svoje rivalizačné tendencie a naučili 

31 Bližšie pozri: rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Kapr proti Českej republike č. 7152/03 
zo dňa 28. marca 2006; rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Zavřel proti Českej republike 
č. 14044/05 z 18. januára 2007; rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Pedovič proti Českej 
republike č. 27145/03 z 18. júla 2006; uznesenie Krajského súdu v Trnave sp. zn. 20CoE 13/2018 zo dňa 24. 10. 
2018.

32 Nález Ústavného súdu Českej republiky z 13. októbra 2015, sp. zn. III. ÚS 3462/14.
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sa v záujme svojho dieťaťa kooperovať. Práve osobitný charakter rodinnoprávnych konaní kla-
die zvýšené nároky na schopnosti sudcu pôsobiť na účastníkov konania tak, aby nevnímali len 
svoje individuálne potreby a existujúce konfl ikty vo vzájomnej interakcii, ale naučili sa vytvárať 
kompromisy v záujme priaznivého vývinu maloletého. Aktuálnu právnu úpravu vykonávacie-
ho konania možno pozitívne hodnotiť v tom zmysle, že aj keď sa zmiernenie konfl iktu nepo-
darilo dosiahnuť v základnom konaní, súd má stále dostatok prostriedkov na to, aby sa o to 
pokúsil pred samotným uskutočnením výkonu rozhodnutia. Rovnako má priestor na zistenie, 
či existujú na strane účastníkov konania dôvody, ktoré by mohli ospravedlniť neplnenie roz-
hodnutia zo strany povinného aj z pohľadu názoru maloletého. A v neposlednom rade, právna 
úprava výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých dostatočným spôsobom umožňuje dieťa-
ťu participovať vo vykonávacom konaní, pokiaľ je to s ohľadom na okolnosti konkrétnej veci 
vhodné a účelné.
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PRÁVA  TÝKAJÚCA SA VÝKONU PRÁVA STYKU 
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V SLOVENSKEJ LEGISLATÍVE A PRÁVNEJ PRAXI
 Marica Pirošíková
Zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 Róbert Dobrovodský 
Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

 Úvod

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých patrí medzi jednu z najnáročnejších právnych 
otázok týkajúcej sa maloletých detí. Právna úprava výkonu rozhodnutia upravuje postup štát-
nych orgánov, ktoré zasahujú do rodinných vzťahov. Emočne vypäté vzťahy najmä medzi ro-
dičmi dieťaťa sťažujú priehľadnosť interakcií a konfl iktov medzi stranami. Prax ukazuje, že súd 
má v  týchto druhoch konania osobitne sťaženú dôkaznú situáciu. Úlohou súdu je na jednej 
strane výkonom rozhodnutia naplniť medzinárodný záväzok rešpektovať súkromný život ro-
diča, ktorého právo styku s dieťaťom nie je rešpektované, no na druhej strane má povinnosť 
zisťovať či núteným výkonom rozhodnutia nedôjde k porušeniu najlepšieho záujmu dieťaťa1, 
či práv povinného rodiča vyžadujúc od neho plnenie povinnosti vymykajúcej sa zo sféry jeho 
vplyvu. Daná téma je rovnako spoločensky i politicky citlivá. Svedčia o  tom viaceré udalos-
ti. V máji 2016 bolo zverejnené Vyhlásenie zástupkyne Slovenskej republiky pred Európskym 
súdom pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) k  sankciám v  súvislosti s  výkonom práva styku 
rodiča s maloletým. Dôvodom bol stúpajúci počet oznámení o automatickom ukladaní pokút 
za  to, že  nepodarilo realizovať stretnutie dieťaťa s  druhým rodičom aj  napriek rozhodnutiu 
súdu. K ukladaniu týchto sankcií pritom dochádzalo bez predchádzajúceho skúmania dôvo-
dov, prečo k stretnutiu nedošlo, zohľadňujúc pritom správanie oprávneného, povinného ako 
aj maloletého. Cieľom vyhlásenia bolo upozornenie na aktuálnu judikatúrou ESĽP odkazujúcu 
na najlepší záujem dieťa.2 V rovnakom období Slovenskom otriasli viaceré medializované prí-
pady násilného odoberania detí za účelom výkonu práva styku rodiča s maloletým dieťaťom3. 

1 Výsledok okrúhleho stola na Ministerstva spravodlivosti SR: prvoradý je najlepší záujem dieťaťa (zverejne-
né dňa 10. júna 2016)  dostupné: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcemen-
tID=2094.

2 Vyhlásenie zástupkyne SR pred ESĽP k sankciám v súvislosti s výkonom práva styku rodiča s maloletým (zve-
rejnené dňa 9. mája 2016) dostupné: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcemen-
tID=2081

3 Pozri napr. reportáž z 30. mája 2016: Násilné odobratie Zoji (6). Dievčatko skolabovalo, skončilo v nemocnici. 
Dostupné na: https://www.noviny.sk/slovensko/162329-nasilne-odobratie-zoji-6-dievcatko-skolabovaloskon-
cilo-v-nemocnici alebo odňatie Marka z  triedy základnej školy: reportáž TA3: https://www.youtube.com /
watch?v=jRmv52acqpc&t=889s
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Problémy identifi kovala aj akademická právnická obec upozorňujúc, že oprávnení si častokrát 
zamieňajú a stotožňujú exekúciu na majetkové práva s výkonom rozhodnutia pri maloletých, 
nezohľadňujúc skutočnosť, že dieťa je subjekt a nie objekt práva. Oprávnení preto najmä pro-
stredníctvom svojich právnych zástupcov „tlačia“ súd k  okamžitému a  nekompromisnému 
výkonu rozhodnutia. Svojimi podaniami viackrát dávajú najavo, že súd výkonu rozhodnutia 
má len úlohu akéhosi „štatistu“, ktorému keď je doručený titul výkonu rozhodnutia, má nekri-
ticky a bez ohľadu na konkrétne okolnosti prípadu uskutočniť výkon rozhodnutia.4 Vzhľadom 
na identifi kované nedostatky v slovenskej aplikačnej praxi bola pripravená a 1. júla 2016 vstúpi-
la do platnosti Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (ďalej len „vyhláška č. 207/2016 Z. z.“). 
Táto nadväzuje na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku a jej cieľom bolo 
podrobnejšie upraviť postup súdu tak, aby sa korigovala doterajšia prax niektorých súdov, kto-
ré po podaní návrhu na výkon rozhodnutia automaticky, t. j. bez toho, aby zistili, či existujú 
ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu, postupovali 
v konaní nástrojmi represie. 

 1 Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúca 
sa výkonu práva styku rodiča s maloletým 

Z článku 8 Dohovoru vyplýva pre vnútroštátne orgány pozitívny záväzok konať tak, aby 
umožnili rozvoj preukázaného a existujúceho rodinného puta. Mali by prijať všetky vhodné 
opatrenia, ktoré od nich možno vzhľadom na okolnosti toho ktorého prípadu rozumne očaká-
vať za účelom umožnenia styku rodiča s dieťaťom (napr. Nuutinen proti Fínsku, rozsudok z 27. 
júna 2000, ods. 128).

Povinnosť štátnych orgánov prijať také opatrenia, ktoré umožnia kontakt rodiča s dieťaťom, 
ktorí nežijú spoločne, však nie je absolútna a porozumenie a spolupráca všetkých zúčastnených 
osôb predstavujú dôležitý faktor. Štátne orgány síce majú vyvíjať snahu, aby tejto spolupráci na-
pomohli, ale ich povinnosť použiť donucovacie prostriedky nemôže byť neobmedzená; musia 
brať ohľad na záujmy, práva a slobody dotknutých osôb a osobitne na najlepší záujem dieťaťa 
a jeho práva, ktoré mu priznáva článok 8 Dohovoru. Najlepší záujem dieťaťa môže v závislos-
ti na svojej povahe a závažnosti prevážiť nad záujmom rodiča (Voleský proti Českej republike, 
rozsudok z 29. júna 2004, ods. 118, Pedovič proti Českej republike, rozsudok z 18. júla 2006 , 
ods. 109). 

Vnútroštátne orgány nie sú  zodpovedné za  výsledok. ESĽP uznal, že  štátne orgány nie 
sú všemocné, najmä ak sa stretávajú s rodičmi, ktorí nie sú schopní prekonať svoju nevraživosť 
a nedbajú na záujmy vlastného dieťaťa (napr. Pedovič proti Českej republike, rozsudok z 18. júla 
2006, ods. 115). Skutočnosť, že rodičia nespolupracujú však nezbavuje vnútroštátne orgány po-
vinnosti prijať všetky nevyhnutné a vhodné opatrenia (stretnutia u psychológa, asistovaný styk 
v špecializovanom zariadení a pod.) na to, aby boli udržané rodinné putá (napr. Reslová proti 
Českej republike, rozsudok z 18. júla 2006, ods. 59)

4 DOBROVODSKÝ, R.: K postupom súdov pri výkone rozhodnutí vo veci maloletých, In: Súkromné právo. - 
ISSN 1339-8652. - Roč. 1, č. 6-7 (2015), s. 33-46.
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ESĽP opakovane konštatoval, že článok 8 v žiadnom prípade neoprávňuje rodiča, aby 
žiadal prijatie takých opatrení, ktoré by poškodzovali zdravie a rozvoj dieťaťa (napr. Fiala 
proti Českej republike, rozsudok z 18. júla 2006, ods. 96). Použitie donucovacích opatrení za 
účelom výkonu práva styku je  v  tejto oblasti nežiaduce.  Bude odôvodnené iba v  prípade 
zjavne nezákonného konania rodiča, s ktorým dieťa žije – t. j.. ak rodič aktívne bráni sty-
ku druhého rodiča s dieťaťom (napr. Zavřel proti Českej republike, rozsudok z 18. januára 
2007, ods. 52). Ak dieťa vyslovene styk odmieta (napr. v prípadoch, ak je odmietanie rodiča 
dieťaťom zapríčinené správaním tohto rodiča) je podľa ESĽP použitie donucovacích opat-
rení kontraproduktívne, a to práve z dôvodu, že môže mať za následok degradáciu vzťahov 
medzi dieťaťom a neempatickým rodičom (napr. Kapr proti Českej republike, rozhodnutie 
z 28. marca 2006).

ESĽP berie do úvahy, že vnútroštátne orgány požívajú výhodu priameho kontaktu so všet-
kými dotknutými osobami. Úlohou ESĽP pri následnej kontrole nie je nahrádzať vnútroštát-
ne orgány pri výkone ich právomocí týkajúcich sa rozhodovania o starostlivosti o maloletých 
a práve styku, ale skôr preskúmať rozhodnutia vydané v rámci ich právomoci vo svetle Doho-
voru. (napr. T.P. a K. M. proti Spojenému kráľovstvu, rozsudok z 10. mája 2001, ods. 71). ESĽP 
skúma, či bola dosiahnutá spravodlivá rovnováha medzi záujmami dieťaťa a rodiča, pričom pri 
dosiahnutí takejto rovnováhy musí byť venovaná osobitná dôležitosť najlepšiemu záujmu die-
ťaťa, ktorý vzhľadom na svoju povahu a závažnosť, môže prevážiť nad záujmom rodiča (napr. 
Hoppe proti Nemecku, rozsudok z 5. decembra 2002, ods. 49). Ako zohľadňuje ESĽP tieto prin-
cípy pri skúmaní konkrétnych okolností prípadu možno demonštrovať na nasledujúcich prí-
kladoch z jeho judikatúry.

 1.1 Voleský proti Českej republike5 

Sťažovateľ tvrdil, že  k  porušeniu práva na  rešpektovanie rodinného života malo dôjsť 
v  dôsledku dĺžky súdneho konania týkajúceho sa  výkonu rodičovských práv a  povinností 
a  tým, že  štátne orgány nepresadzovali výkon sťažovateľovho práva na styk s neplnoletým 
synom. Pokiaľ ide o  článok 8 Dohovoru, ESĽP sťažnosť skúmal z  hľadiska sťažovateľovho 
práva na výkon rodičovskej zodpovednosti a na styk so synom. ESĽP konštatoval, že povin-
nosť štátu umožniť nadviazať vzťahy medzi dieťaťom a rodičom, s ktorým dieťa nežije, nie 
je absolútna, pretože to môže vyžadovať čas a prípravu. Štátne orgány musia nájsť rovnováhu 
medzi právami dotknutých osôb a  predovšetkým zohľadniť najlepší záujem dieťaťa. ESĽP 
skúmal, či vnútroštátne orgány prijali všetky opatrenia, ktoré od nich bolo možné v danom 
prípade rozumne očakávať. V posudzovanom prípade poukázal na sledovanie dieťaťa psy-
chologičkou, pokus o rodinnú terapiu, znalecké posudky týkajúce sa výchovných schopností 
rodičov a na to, že voči matke boli použité všetky opatrenia, ktoré zákon povoľoval. Jej trestné 
stíhanie bolo zastavené, pretože násilné presadzovanie styku by poškodzovalo dieťa. Podľa 
znaleckého posudku predloženého vládou sťažovateľ nedokázal nadviazať kontakt s dieťaťom 
a nesprával sa v súlade s odporúčaniami psychológa. ESĽP preto dospel k záveru, že vnút-
roštátne orgány v danom prípade splnili svoje pozitívne povinnosti a preto nedošlo k poru-
šeniu článku 8 Dohovoru. 

5 Rozsudok z 29. júna 2004.
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 1.2 Kapr proti Českej republike6

Sťažovateľ mal podľa rozsudku okresného súdu právo stýkať sa s dcérou každý druhý ví-
kend a počas školských prázdnin. Podal desiatky návrhov na výkon tohto rozsudku tvrdiac, 
že styk sa nerealizuje, pretože matka tomu bráni a dcéra s ním odmieta tráviť určený čas v jeho 
domácnosti, v ktorej žil so súčasnou manželkou. Sťažovateľ okrem iného namietal podľa člán-
ku 8 Dohovoru, že vnútroštátne orgány boli nečinné, jeho návrhy na výkon rozsudku neboli 
realizované a teda nebol rešpektovaný jeho rodinný život. ESĽP konštatoval, že povinnosť štátu 
prijať vhodné opatrenia k naviazaniu styku medzi rodičom a dieťaťom nie je absolútna, pretože 
štátne orgány musia brať ohľad na záujmy, práva a slobody dotknutých osôb a predovšetkým 
na najlepší záujem dieťaťa a jeho práva podľa článku 8 Dohovoru. ESĽP poukázal na skutoč-
nosť, že sťažovateľ mal možnosť sa s dcérou stýkať, avšak trávil s ňou iba hodinu alebo dve, 
pretože dcéra s ním odmietala odísť do jeho domácnosti, na čom on trval. Ďalej ESĽP poukázal 
na zastavenie konania začatého okresným súdom bez návrhu, pretože žiadny z rodičov nenavr-
hol novú úpravu styku a na neskoršie schválenie dohody, ku ktorej rodičia dospeli v priebehu 
nového konania začatého bez návrhu, podľa ktorej mal sťažovateľ právo na styk každú nepárnu 
sobotu v mesiaci. Sťažovateľ ESĽP neinformoval, že by mal problémy s realizáciou takto určené-
ho práva na styk s dcérou. Podľa názoru ESĽP dcéra odmietala tráviť čas v domácnosti svojho 
otca z dôvodu napätia, ktoré bolo medzi ňou a jeho súčasnou manželkou. Vnútroštátny súd pri 
zamietaní návrhov sťažovateľa na výkon rozhodnutia konštatoval, že vzhľadom na vek dcéry 
je potrebné brať do úvahy jej prianie, a že matke nemožno vyčítať, že by otcovi bránila v styku. 
ESĽP sa stotožnil s námietkou vlády, že sťažovateľ nepreukázal empatický prístup k potrebám 
a želaniam svojej neplnoletej dcéry. ESĽP dospel k záveru, že vnútroštátne orgány vynaložili 
dostatočné úsilie, aby bolo právo sťažovateľa rešpektované a túto časť sťažnosti odmietol ako 
zjavne nepodloženú. 

 1.3 Pedovič proti Českej republike7 

Sťažovateľ tvrdil, že došlo k porušeniu jeho práva na rešpektovanie rodinného života podľa 
článku 8 Dohovoru. ESĽP pri preskúmaní prípadu poukázal na snahu vnútroštátnych orgánov 
vytvoriť podmienky k uskutočneniu styku sťažovateľa so  synom. Vzal do úvahy, že  sťažova-
teľ neocenil pomoc ponúkanú opatrovníkom a špecializovaným strediskom po tom, ako bola 
u dieťaťa zistená posttraumatická stresová porucha, že bránil vyhotoveniu znaleckého posud-
ku potrebného pre rozhodnutie o práve styku, že nedostatok súčinnosti z jeho strany prispel 
k sťaženiu rozhodovania súdov, a že príčiny narušeného vzťahu medzi ním a dieťaťom možno 
vidieť v jeho nevhodnom správaní. ESĽP sa priklonil k názoru, že výkon rozhodnutia odňatím 
dieťaťa by bol za týchto okolností v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa. Konštatoval, že súdy 
prijali všetky opatrenia, ktoré od nich bolo možné rozumne očakávať. Pripomenul, že pozitívne 
povinnosti štátu podľa článku 8 Dohovoru nespočívajú v povinnosti dosiahnuť určitý výsledok, 
ale vynaložiť k tomu prostriedky. ESĽP preto dospel k záveru, že nedošlo k porušeniu článku 8 
Dohovoru. 

6 Rozhodnutie z 28. marca 2006.
7 Rozsudok z 18. júla 2006.
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 1.4 Fiala proti Českej republike8 

Sťažovateľ okrem iného tvrdil, že došlo k porušeniu jeho práva na rešpektovanie rodinného 
života podľa článku 8 Dohovoru. Pokiaľ ide o článok 8 Dohovoru, ESĽP poukázal na skutoč-
nosť, že sťažovateľovi bol znemožnený výkon jeho práva na styk, ktoré bolo upravené predbež-
ným opatrením a preto žiadal o pomoc súdne orgány, aby zabezpečili splnenie tohto rozhod-
nutia. Vnútroštátny súd však na návrhy sťažovateľa na výkon rozhodnutia nereagoval a tieto 
návrhy zostali bez odozvy aj po tom, ako bola vec pridelená inému sudcovi. Toto pochybenie 
sa ESĽP javilo o to závažnejšie, že s ohľadom na vek detí (13 a 10 rokov) a na narušené rodinné 
zázemie malo plynutie času nepriaznivý dopad na možnosť sťažovateľa nadviazať vzťah so syn-
mi. Napriek tomu, že  v  tom čase znalci zastávali názor, že  sťažovateľ je  schopný vykonávať 
svoje rodičovské práva, a že kontakt s ním je nevyhnutný pre zdravý vývoj detí, vnútroštátny 
súd namiesto toho, aby uskutočnil výkon rozhodnutia, vyslovil zákaz styku sťažovateľa s deťmi 
(z dôvodu, že deti sa v jeho prítomnosti cítili ohrozené, nechceli sa s ním stretávať a potrebujú 
kľud, tento rozsudok bol odvolacím súdom zrušený). ESĽP konštatoval, že hoci donucovacie 
opatrenia voči deťom v  tejto citlivej oblasti nie sú  žiaduce, nie je  možné vylúčiť uplatnenie 
sankcií v prípade nezákonného správania rodiča, s ktorým deti žijú. Súdy však voči matke neza-
kročili a nereagovali na návrhy sťažovateľa na výkon rozhodnutia. Podľa názoru ESĽP bolo ag-
resívne správanie sťažovateľa v neskorších rokoch aspoň z časti spôsobené frustráciou z nečin-
nosti súdov. ESĽP nespochybňoval rozhodnutie súdov z neskoršieho obdobia o zákaze styku, 
avšak poznamenal, že dôvody uvedené v týchto rozhodnutiach (najmä nevhodné až agresívne 
správanie sťažovateľa) nemôžu ospravedlniť absenciu opatrení, ktorými štátne orgány v pred-
chádzajúcich rokoch mohli zabezpečiť výkon predbežného opatrenia. Preto došlo k porušeniu 
článku 8 Dohovoru. 

 1.5 Zavřel proti Českej republike9

Sťažovateľ tvrdil, že došlo k porušeniu jeho práva na rešpektovanie rodinného života pod-
ľa článku 8 Dohovoru. Sťažovateľ uzavrel s  manželkou, ktorá opustila spoločnú domácnosť 
s  neplnoletým synom, dohodu o  zverení dieťaťa do  výchovy matky a  o  jeho styku s  otcom, 
ktorú schválil súd. Keďže matka po rozvode manželstva začala klásť prekážky realizácii styku 
sťažovateľa so  synom, sťažovateľ podal dva krát návrh na  výkon rozhodnutia a  okresný súd 
v  oboch prípadoch vyzval matku na  plnenie povinností. Sťažovateľ navrhol, aby dieťa bolo 
zverené do jeho starostlivosti. Okresný súd následne rozhodol, že obnovenie styku sťažovateľa 
so synom má prebiehať postupne a spočiatku pod dohľadom odborníkov. Krajský súd rozsu-
dok potvrdil. ESĽP konštatoval, že styk sťažovateľa so synom nebol uskutočňovaný najmä pre 
negatívny postoj matky. Štátne orgány však majú povinnosť urobiť všetko, čo je od nich za da-
ných okolností rozumné očakávať, aby kontakt otca so  synom umožnili. Poznamenal, že  zo 
znaleckých posudkov vyplývalo, že výchovné schopnosti sťažovateľa boli hodnotené ako dobré, 
zatiaľ čo v prípade matky sa upozorňovalo na jej snahu ovplyvniť dieťa negatívnym spôsobom 
voči otcovi. Aj keď vnútroštátne právo upravovalo dostatočné množstvo právnych nástrojov, 

8 Rozsudok z 18. júla 2006.
9 Rozsudok z 18. januára 2007.
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prostredníctvom ktorých bolo možné pokúsiť sa zaistiť rešpektovanie práv sťažovateľa, štátne 
orgány tieto prostriedky nevyužívali systematicky a v dostatočnej miere. Nesplnili si teda pozi-
tívne povinnosti vyplývajúce z článku 8 Dohovoru. ESĽP preto rozhodol, že došlo k porušeniu 
práva sťažovateľa na rešpektovanie rodinného života podľa článku 8 Dohovoru.

 1.6 Bergman proti Českej republike10 

Sťažovateľ tvrdil, že došlo k porušeniu jeho práva na rešpektovanie rodinného života podľa 
článku 8 Dohovoru. ESĽP pripomenul, že  pozitívne povinnosti vyplývajúce z  článku 8 Do-
hovoru zahŕňajú nielen samotné zabezpečenie styku rodiča s  dieťaťom, ale aj  súbor ďalších 
opatrení, ktoré umožňujú dosiahnutie tohto výsledku. Úplné prerušenie styku medzi rodi-
čom a dieťaťom je opodstatnené iba vo výnimočných prípadoch. V prípade sťažovateľa bola 
realizácia styku sťažovateľa s  dieťaťom komplikovaná z  dôvodu odmietavého postoja matky. 
Vnútroštátny súd styk upravil predbežným opatrením, pričom matka realizácii styku naďalej 
bránila. Po zrušení predbežného opatrenia zostal styk sťažovateľa jeden a pol roka neuprave-
ný, pričom následne bol vnútroštátnym súdom zakázaný. ESĽP konštatoval, že za situácie, keď 
matka dieťaťa sťažovateľovi v styku neustále bránila, zatiaľ čo sťažovateľove výchovné schop-
nosti neboli spochybnené a hlavným problémom realizácie styku bol vzájomný nepriateľský 
postoj rodičov, štátne orgány (s výnimkou niekoľkých výziev a pokuty matke, ktorá bola neskôr 
zrušená) neprijali žiadne opatrenia umožňujúce obnoviť vzťah sťažovateľa s dieťaťom. Pritom 
mohli podľa príslušných ustanovení zákona o rodine a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí 
rodičov napomenúť, stanoviť na výchovou maloletého dohľad alebo uložiť rodičom povinnosť 
využiť pomoc odborného poradenského zariadenia. V danom prípade sa však vzťah sťažovateľa 
s dieťaťom vyvíjal samotným plynutím času. Pokiaľ ide o rozhodnutie odvolacieho súdu o zru-
šení výroku o uložení pokuty matke a zrušení predbežného opatrenia upravujúceho styk, ESĽP 
poznamenal, že sa zakladalo na znaleckom posudku, ktorý bol vypracovaný výlučne na základe 
výpovedi matky a vyšetrenia dieťaťa. Kritizoval záver odvolacieho súdu, že z dôvodu neexisten-
cie emocionálnych vzťahov medzi sťažovateľom a jeho dieťaťom nehrozilo, že by tieto mohli byť 
narušené. K rozhodnutiu o zákaze styku sťažovateľa so synom ESĽP poznamenal, že sa opieralo 
o závery znalca z obdobia po niekoľkoročnej izolácii sťažovateľa od dieťaťa, podľa ktorých bol 
styk problematický a ohrozoval psychický vývoj dieťaťa z dôvodu konfl iktného vzťahu medzi 
rodičmi. Hoci ESĽP pripustil, že mu neprináleží skúmať dôvody, pre ktoré bol styk zakáza-
ný, konštatoval, že tieto dôvody nemôžu ospravedlniť skutočnosť, že štátne orgány v skoršom 
období neprijali žiadne opatrenia, prostredníctvom ktorých mohol sťažovateľ rozvíjať vzťahy 
so synom. Právo sťažovateľa na rešpektovanie rodinného života preto nebolo dostatočne chrá-
nené a teda došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru. 

 1.7 Drenk proti Českej republike11 

Sťažovateľ okrem iného namietal porušenie článku 8 Dohovoru tým, že súdy nadmerne ob-
medzili jeho právo na styk so synom, a že súdy ani orgán sociálnoprávnej ochrany detí neprijali 

10 Rozsudok z 27. októbra 2011.
11 Rozsudok zo 4. septembra 2014.
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dostatočné opatrenia, aby výkon sťažovateľovho práva na styk umožnili. Vzhľadom na konfl ikty 
medzi sťažovateľom a matkou dieťaťa v určitých fázach konania vo veci starostlivosti o malo-
letého, súdy pristúpili k  asistovanému styku v  špecializovanom zariadení. Podľa správ z  toh-
to zariadenia sa sťažovateľ občas správal nevhodne, čo u dieťaťa vzbudzovalo negatívny postoj 
a na jedno stretnutie sa sťažovateľ dostavil v sprievode novinárov a s televíznym štábom. Dieťa 
začalo styk postupne odmietať a neskôr sa u neho objavili zdravotné problémy. ESĽP zohľadnil, 
že sťažovateľovo právo na styk bolo po celý čas počas konania vo veci starostlivosti o maloleté-
ho v zásade uznané a upravené predbežnými opatreniami, v posudzovanom prípade teda nešlo 
o popretie tohto práva. Sťažovateľ najmä namietal, že súdy nevzali do úvahy znalecký posudok 
a nevypočuli znalca, pričom v rozhodnutí sa od znaleckého posudku odchýlili. Podľa názoru 
ESĽP vnútroštátne orgány síce jasne nevysvetlili, prečo dotknutý znalecký posudok nevza-
li do úvahy, avšak uviedli relevantné dôvody na podporu svojho rozhodnutia o úprave styku, 
medzi ktorými uviedli konfl iktné vzťahy medzi rodičmi, sťažovateľovo nevhodné správanie, 
ako aj to, že dieťa si na kontakt so sťažovateľom odvyklo. ESĽP dospel k záveru, že rozhodnutie 
o  styku bolo dostatočne odôvodnené a  skutočnosť, že  si súdy nevyžiadali revíziu znaleckého 
posudku, sama o sebe nezakladá porušenie procesnej časti článku 8 a teda nedošlo k porušeniu 
článku 8 Dohovoru. Sťažovateľ tiež namietal, že štátne orgány nezabezpečili účinný styk s dieťa-
ťom svojou nečinnosťou vo vzťahu k jeho návrhom na výkon rozhodnutia a postoju matky, ktorá 
podľa neho styku bránila. ESĽP však schválil postup vnútroštátnych orgánov, ktoré nepristúpili 
k donucovacím opatreniam voči matke a stotožnil sa s ich názorom, že takýto postup by nebol 
v najlepšom záujme dieťaťa. Sťažovateľovu námietku preto odmietol pre zjavnú nepodloženosť.

 1.8 Prípad T. proti Českej republike12 

ESĽP na základe sťažnosti, ktorú podal sťažovateľ T. vo svojom mene a v menej svojej dcéry, 
dospel jednomyseľne k záveru, že neprijatím dostatočných opatrení na zaistenie rodinných väzieb 
medzi sťažovateľmi došlo k porušeniu ich práva na rodinný život v zmysle článku 8 Dohovoru. 
Sťažovateľova dcéra bola po  rozvode rodičov zverená do  výchovy matky, tá  však v  roku 2007 
zomrela. Sťažovateľ bol od  roku 2005 do  konca roku 2007 vo  výkone trestu odňatia slobody 
a dieťa bolo po smrti matky umiestené do Klokánku (rodinná alternatíva ústavnej starostlivos-
ti). Sťažovateľ po prepustení z výkonu trestu dcéru pravidelne navštevoval, pričom postoj dcéry 
k jeho návštevám bol neutrálny. Neodmietala ho. Sťažovateľ neúspešne žiadal o možnosť tráviť 
s ňou víkendy a prázdniny, ale Klokánek a súd odmietali o veci rozhodnúť. Klokánek tvrdil, že nie 
je správnym orgánom, a preto nie je oprávnený vydávať rozhodnutia v správnom konaní. Takýto 
názor zastával aj po tom, ako správny súd vyslovil opačný názor. Okresný súd naopak odkazo-
val na Klokánek, ktorý mal dieťa zverené do starostlivosti a ktorému podľa súdu prináležalo vý-
hradne rozhodnúť o návštevách dieťaťa u otca. Vypracované znalecké posudky kriticky hodnotili 
osobnosť otca, pokiaľ ide o jeho výchovné schopnosti, jeho právo na styk s dieťaťom však súdne 
obmedzené nebolo. Mestský úrad ako orgán sociálno-právnej ochrany detí zostal vo vzťahu k vý-
zvam otca na pomoc rozvíjania jeho vzťahu k dcére a povolenie návštev pasívny. Neskôr, v roku 
2011, začala dcéra odmietať otcove návštevy. Miestna príslušnosť bola prenesená na Obvodný 
súd Praha 7. Ministerstvo práce a sociálnych vecí usporiadalo niekoľko prípadových konferencií 

12 Rozsudok zo 14. júla 2014.
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za účasti otca a zainteresovaných orgánov v snahe pozitívne napomôcť rozvoju vzťahu medzi die-
ťaťom a otcom, ktoré však, rovnako ako asistované styky, neviedli k želanému výsledku. V prípade 
sa začal angažovať aj nový miestne príslušný Úrad mestskej časti Praha 7, ktorý podal v júni 2011 
obvodnému súdu návrh na úpravu styku sťažovateľa s dcérou, v ktorom zároveň uviedol, že dieťa 
žije už 3 a pol roka v Klokánku, čo mu neprospieva (ide o zariadenie pre deti vyžadujúce okamžitú 
pomoc, ktorého starostlivosť o dieťa by mala byť časovo veľmi obmedzená). Napriek tomu, že vzťah 
dcéry k otcovi sa stále zhoršoval, sťažovateľ odmietal návštevy obmedziť. Kritizoval postup pracov-
níkov Klokánka, ktorí mali údajne návštevy negatívne ovplyvňovať. Na návrh orgánu sociálno-práv-
nej ochrany detí, obvodný súd zakázal styk sťažovateľa s dcérou, odvolací súd však toto rozhodnutie 
zrušil s tým, že prerušenie vzťahov medzi sťažovateľmi by mohlo mať nezvratné dôsledky a je po-
trebné napraviť zmenu v postoji maloletej k otcovi, ktorá nastala v roku 2011. V januári 2012 podal 
sťažovateľ návrh na súd na komplexné posúdenie prípadu a na úpravu styku s dcérou. V apríli 2012 
rozhodol orgán sociálno-právnej ochrany o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti. Maloletá 
sa presťahovala k pestúnom. Spis bol vo februári 2013 postúpený Okresnému súdu v Jihlave. Dcéra 
otca stále odmietala. Pestúnka tvrdila, že maloletá sa v súvislosti s nátlakom otca na styk sebapo-
škodzovala. Postoj dcéry sa nakoniec natoľko vyhrotil, že Krajský súd v Brne na rozdiel od súdu 
prvého stupňa dospel k záveru, že styk je  treba obmedziť na písomnú formu a vydal predbežné 
opatrenie. Vzal pritom do úvahy skutočnosť, že otec pripustil, že styk nie je v záujme maloletej. 
Sťažovateľ sa neskôr sťažoval na ESĽP. Ten konštatoval, že maloletá bola umiestnená do Klokánku 
krátko po smrti matky a nachádzala sa v značne zraniteľnom postavení. Sťažovateľa vtedy takmer 
nepoznala. Súdy navyše náležite zhodnotili a zobrali do úvahy aj znalecké posudky. Naliehavosť 
situácie umiestnenie v Klokánku plne odôvodňovala a k porušeniu článku 8 v tomto smere nedoš-
lo. ESĽP však kritizoval prístup vnútroštátnych orgánov, ktoré nerozhodli o žiadostiach sťažovateľa 
o dočasnom prepustení dieťaťa z Klokánku, ani o jeho návrhoch na úpravu styku s maloletou a pod-
ľa ESĽP nedošlo ku komplexnému posúdeniu situácie. Zatiaľ čo bol sťažovateľ prakticky pozbavený 
možnosti sa s dcérou stretávať za podmienok, ktoré by umožnili pozitívny rozvoj ich vzťahov, tieto 
obmedzenia neboli nikdy predmetom súdnej kontroly. Prvé rozhodnutie o obmedzení styku bolo 
vydané až v júni 2013, a to formou predbežného opatrenia. Pomalý priebeh malo aj rozhodovanie 
o zverení do pestúnskej starostlivosti. Je teda zrejmé, že súdy konali vo veci najmä po roku 2011, keď 
sa odmietavé reakcie dieťaťa vystupňovali, avšak nevynaložili nevyhnutnú starostlivosť v období, 
keď sa chcela ešte s otcom stretávať. Preto ESĽP dospel k záveru, že nedostatočná súdna kontrola nad 
Klokánkom a skutočnosť, že sa súdy zdráhali vydať konečné rozhodnutie o úprave práv sťažovateľa 
na styk s dcérou, prispeli vo vážnej miere k strate akejkoľvek možnosti zlúčenia rodiny v predmet-
nom prípade. ESĽP preto konštatoval porušenie článku 8 Dohovoru. 

 1.9 Kacper Nowakovski proti Poľsku13 

V  predmetnom prípade ESĽP jednomyseľne rozhodol, že  vnútroštátne orgány v  danom 
prípade neprijali všetky opatrenia, ktoré od nich bolo možné požadovať, pre uľahčenie styku 
medzi sťažovateľom a  jeho synom a neochránili tak právo sťažovateľa na rešpektovanie jeho 
rodinného života v zmysle článku 8 Dohovoru. 

13 Rozsudok z 10. januára 2017.
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Sťažovateľ je hluchonemý. Po rozvode s manželkou bolo ich dieťa, takisto so sluchovým 
postihnutím, zverené do starostlivosti matky a bol stanovený styk sťažovateľa s dieťaťom v roz-
sahu niekoľko hodín denne, avšak sťažovateľ to kvôli svojím zdravotným problémom plne ne-
využíval. Neskôr podal sťažovateľ návrh na rozšírenie styku s dieťaťom za účelom posilnenia 
väzieb so  synom, no  matka kontaktu bránila a  podľa znalcov bolo dieťa fi xované na  matku 
a konfl ikty medzi rodičmi bránili vzájomnej spolupráci. Okresný súd jeho návrh v auguste 2012 
zamietol s tým, že rozšírenie styku nie je v najlepšom záujme dieťaťa. Uznal právo sťažovateľa 
na  styk, no nariadil pri tom prítomnosť matky, keďže sťažovateľ používa iba znakový jazyk, 
dieťa komunikuje iba ústne a matka komunikuje oboma spôsobmi. Okresný súd nepovažoval 
za nutné nariadiť rodičom povinnosť podstúpiť rodinnú terapiu, ktorá by im pomohla vzájom-
ne sa akceptovať, pretože matka už navštevovala podpornú skupinu pre rodičov pri materskej 
škole a otec prehlásil, že tak urobí tiež. Sťažovateľ sa proti rozhodnutiu odvolal. Krajský súd 
rozsudok potvrdil s tým, že prioritu majú záujmy dieťaťa a zdôraznil, že prítomnosť matky pri 
styku je nutná, aby zabezpečila pocit bezpečia dieťaťa, súčasne jej prítomnosť rieši problémy 
s komunikáciou medzi sťažovateľom a dieťaťom. Samostatný návrh sťažovateľa, aby bola matke 
nariadená povinnosť podstúpiť rodinnú terapiu, bol okresným súdom, ako aj krajským súdom 
zamietnutý. Tento uviedol, že komunikačná bariéra predstavuje objektívnu prekážku vzťahov 
medzi sťažovateľom a jeho synom a jej zohľadnenie nemožno považovať za formu diskriminá-
cie sťažovateľa. 

Sťažovateľ sa sťažoval aj na ESĽP a s poukazom na článok 8 Dohovoru namietal, že zamiet-
nutím jeho žiadosti na rozšírenie styku so synom došlo k porušeniu jeho práva na rešpektova-
nie rodinného života. Súdy mu navyše neponúkli žiadnu pomoc na uľahčenie styku so synom. 
ESĽP uviedol, že  byť spolu znamená pre rodičov a  deti jeden zo  základných prvkov rodin-
ného života a to aj napriek rozkolom vo vzťahu medzi rodičmi. ESĽP uznal, že vnútroštátne 
orgány disponujú mierou voľnej úvahy pri posudzovaní záležitostí týkajúcich sa starostlivosti 
o deti. No  taktiež konštatoval, že v prípadoch týkajúcich sa  styku rodiča a dieťaťa má rodič 
právo na  prijatie opatrenia za  účelom stretnutia sa  s  dieťaťom a  je daná povinnosť orgánov 
toto stretnutie uľahčiť. ESĽP pripomenul, že v súčasnosti existuje široká zhoda, že vo všetkých 
rozhodnutiach týkajúcich sa detí, musí byť prvoradý ich najlepší záujem. ESĽP ďalej s odkazom 
na článok 9 odseku 3 Dohovoru o právach dieťaťa uviedol, že je v zásade v najlepšom záujme 
dieťaťa udržiavať kontakt s oboma rodičmi, s výnimkou zákonných obmedzení v určitých prí-
padoch. ESĽP konštatoval, že vnútroštátne orgány nespochybnili právo sťažovateľa na stretáva-
nie sa so synom, no taktiež mu nezabezpečili, aby toto právo mohol účinne vykonávať. Čo sa 
týka zdravotného postihnutia sťažovateľa, ESĽP sa stotožnil s názorom vnútroštátnych orgánov, 
že bez ohľadu na svoje postihnutie, má sťažovateľ právo na styk so synom a problém v komuni-
kácii by mal byť zohľadnený pri úprave styku. ESĽP posudzoval dve otázky: vážny spor medzi 
rodičmi a postihnutie sťažovateľa. Pokiaľ ide o prvú otázku ESĽP poznamenal, že spor medzi 
rodičmi bráni ich spolupráci ohľadom dieťaťa a  odporučili pomoc odborníka. Okresný súd 
však ich návrh neakceptoval s tým, že matka navštevuje rodičovskú podpornú skupinu a otec 
sa  k  nej pripojí. Nepovažoval za  nutné uložiť rodičom povinnosť postúpiť rodinnú terapiu. 
ESĽP uviedol, že zákon o rodine obsahuje rad nástrojov, ktoré môžu pomôcť zmierniť rozpory 
medzi rodičmi a uľahčiť rodičovi, ktorý nemá dieťa v starostlivosti, styk s dieťaťom. Ďalej si vši-
mol, že vnútroštátne predpisy neupravujú mediáciu v rodinnoprávnych sporoch, pričom táto 
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by bola žiaducim prostriedkom podpory spolupráce medzi všetkými stranami prípadu. ESĽP 
v tomto ohľade odkázal na odporúčanie Výboru ministrov RE č. R (98)1 o rodinnej mediácii 
pričom uviedol, že táto je účinným nástrojom pre realizáciu práv chránených článkom 8 Do-
hovoru. Podľa ESĽP vnútroštátne súdy riadne nepreskúmali možnosť uchýliť sa k existujúcim 
právnym nástrojom, ktoré mohli uľahčiť rozšírenie styku medzi sťažovateľom a  jeho synom. 
Pokiaľ ide o sťažovateľovo postihnutie a komunikačnú bariéru, mali vnútroštátne orgány podľa 
názoru ESĽP prijať ďalšie konkrétne opatrenia, ktoré by zohľadnili špecifi ká prípadu a zdra-
votné postihnutie sťažovateľa. ESĽP odkázal na článok 23 odsek 2 Dohovoru o právach osôb 
so zdravotným postihnutím, ktorý stanovuje, že štát má poskytnúť osobám so zdravotným po-
stihnutím pri plnení ich rodičovských práv a povinností podporu. Vnútroštátne orgány však 
vôbec nezískali znalecké posudky od odborníkov na sluchové postihnutie. Ustanovení znalci 
zdôraznili svoju obmedzenú odbornú spôsobilosť a  nezaoberali sa  možnými prostriedkami 
na prekonanie bariér vyplývajúcich zo sluchového postihnutia sťažovateľa. Sústredili sa na exis-
tenciu prekážok namiesto foriem ich prekonania. Povinnosť vnútroštátnych súdov v takýchto 
prípadoch je vysporiadať sa s otázkou, aké kroky môžu byť prijaté na odstránenie existujúcich 
prekážok a uľahčenie styku. V predmetnom prípade sa súdy nezaoberali prostriedkami, ktoré 
by  sťažovateľovi napomohli v  prekonaní bariér vyplývajúcich z  jeho postihnutia. ESĽP teda 
dospel k názoru, že vnútroštátne súdy neuskutočnili všetky kroky, ktoré od nich bolo možné 
očakávať, aby uľahčili styk sťažovateľa so synom, čím došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru. 
ESĽP taktiež vyslovil, že nie je potrebné ďalej samostatne preskúmavať sťažnosť z pohľadu člán-
ku 14 Dohovoru v spojení s článkom 8 Dohovoru. 

 2 Relevatná právna úprava od roku 2016

V nadväznosti na nedostatky identifi kované v právnej praxi z hľadiska už citovanej ustá-
lenej judikatúry ESĽP bolo potrebné prijať novú právnu úpravu. Táto úprava mala za ambíciu 
nájsť vyvážený a spravodlivý koncept, ktorý by zmiernil trecie plochy medzi dvomi základnými 
právami: právom rodiča na stretávanie sa s dieťaťom a právom dieťaťa, aby pri výkone rodičov-
ských práv, boli rešpektované jeho najlepšie záujmy. Posilňujú sa nástroje súdu, ktorými môže 
dosiahnuť dobrovoľný výkon rozhodnutia a tým v čo najväčšej miere eliminovať negatívne dô-
sledky núteného výkonu rozhodnutia na maloletého. V prípade nariadenia výkonu rozhodnu-
tia sa zavádza možnosť odkladu výkonu rozhodnutia ak je život, zdravie alebo priaznivý vývoj 
maloletého výkonom rozhodnutia vážne ohrozený. 

Právomoc súdov uskutočniť výkon rozhodnutí vyplýva zo všeobecných ustanovení Civil-
ného mimosporového poriadku (ďalej aj  „CMP“). Výkon rozhodnutí vo  veciach maloletých 
je upravený v štvrtej časti CMP v § 370–391. Podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove malo-
letých detí upravuje podzákonný predpis, ktorý po dohode s inými vecne príslušnými rezortmi 
(MPSVaR SR, MŠVVaS SR a MV SR) vydalo MS SR vo forme vyhlášky č. 207/2016 Z. z. Tá na-
hradila predchádzajúcu vyhlášku, ktorá existovala od roku 2011. Na jej prípravu bola zriade-
ná na MS SR pracovná skupina, ktorú tvorili okrem zástupcov MS SR aj zástupcovia rezortu 
MPSVaR SR, MŠVVaS SR, MV SR, ÚPSVaR, ako aj sudcovia a vyšší súdni úradníci. Cieľom 
vyhlášky, ktorá nadväzuje na príslušné ustanovenia CMP, bola inter alia reakcia na aplikačné 
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problémy súdov pri uplatňovaní dovtedy platnej vyhlášky MS SR č. 474/2011 Z. z. Nová vy-
hláška preto preberá v novej právnej úprave mechanizmy, ktoré sa od 1. januára 2012 osvedčili 
a efektívne fungujú a zároveň sa ňou zabraňuje identifi kovaným nedostatkom v aplikačnej pra-
xi súdov, ktoré po podaní návrhu na výkon rozhodnutia automaticky, t. j. bez toho, aby zistili, 
či  existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa  povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu, 
postupovali v konaní nástrojmi represie. Posilňujú sa aj nástroje súdu, ktorými sa môže dosiah-
nuť dobrovoľný výkon rozhodnutia a posilňuje sa princíp participačného práva dieťaťa, ktoré 
je vyjadrené v článku 12 Dohovoru o právach dieťaťa. Ide o § 3 ods. 2 vyhlášky č. 207/2016 Z. z. 
Názor a správanie sa dieťaťa vo vykonávacom konaní má mať relevanciu, pretože dieťa je sub-
jektom konania a nie jeho objektom. Posilňuje sa aj rešpektovanie najlepšieho záujmu dieťaťa, 
ktorý je ako základná procesná zásada vyjadrený v CMP. Podľa článku 3 ods. 1 Dohovoru o prá-
vach dieťaťa záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej 
sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starost-
livosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. Vo vzťahu k dieťaťu zvýraznila nová 
vyhláška právo dieťaťa na sebaurčenie a právnu autonómiu a s ňou spojenú zodpovednosť súdu 
vyplývajúcu z vyšetrovacej zásady, ktorá ovláda nesporové konania. 

 2.1 Vyšetrovacia povinnosť súdov

Pokiaľ ide o výkon rozhodnutia, súdy majú od 1. júla 2016 povinnosť zisťovať „či sa povin-
ný podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže 
podrobovať rozhodnutiu“. Cieľom tohto ustanovenia bolo korigovať doterajšiu prax niektorých 
súdov, ktoré po podaní návrhu na výkon rozhodnutia automaticky t. j.. bez toho, aby zistili, 
či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný alebo dieťa nemôže podrobovať roz-
hodnutiu, postupovali v konaní nástrojmi represie. Pre taký postup súdu postačovali tvrdenia 
oprávneného, že povinný sa nepodrobuje rozhodnutiu. Pripomíname, že za nástroje represie 
sa považuje výzva súdu na dobrovoľné splnenie povinnosti, ktorá sa vysielala bezprostredne 
po  podaní návrhu a  ktorá prezumuje zavinené konanie t. j.. nerešpektovanie titulu. Okrem 
zaslania výzvy došlo k ukladaniu pokút alebo ku zastaveniu výplaty rodičovského príspevku. 

Uvedené bolo v rozpore s ústavným princípom primeranosti zásahov štátnej moci do práv 
osôb na  rešpektovanie súkromného a  rodinného života, pretože sa  vyžadovalo od  povinnej 
osoby plnenie povinnosti, ktorá sa často vymykala sfére jej vplyvu. K ukladaniu týchto sank-
cií tak pritom dochádzalo bez predchádzajúceho skúmania dôvodov, prečo k  stretnutiu ne-
došlo. Zároveň treba uviesť, že často tieto dôvody existujú nie na strane povinného, ale práve 
na strane oprávneného alebo samotného dieťaťa. V tomto ohľade judikatúra ESĽP prízvukuje, 
že použitie donucovacích opatrení za účelom výkonu práva styku je odôvodnené iba v prípade 
zjavne nezákonného konania rodiča, s ktorým dieťa žije (napr. cit. rozsudok Zavřel proti Českej 
republike). Ide o prípady, kedy rodič, s ktorým dieťa žije, aktívne bráni styku druhého rodiča 
s dieťaťom. Iná je však situácia ak rodič, s ktorým dieťa žije, v styku druhého rodiča s dieťa-
ťom aktívne nebráni, avšak dieťa vyslovene styk odmieta. Osobitne významným je tento aspekt 
v prípadoch, ak je odmietanie rodiča dieťaťom zapríčinené správaním tohto rodiča, teda ak sa 
tento rodič nechoval vo vzťahu k dieťaťu vždy vhodne a empaticky (pozri cit. rozsudok Pedo-
vič proti Českej republike). Podľa ESĽP je použitie donucovacích opatrení v takých prípadoch 
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kontraproduktívne, a to práve z dôvodu, že môže mať za následok degradáciu vzťahov medzi 
dieťaťom a neempatickým rodičom (pozri cit. rozhodnutie Kapr proti Českej republike).

Pripomíname aj  rozhodnutie Ústavného súdu ČR, v  ktorom II. senát vyhovel ústavnej 
sťažnosti sťažovateľky a zrušil uznesenie KS v Prahe, ktorým jej bola uložená pokuta vo výške 
25 000 Kč za neuskutočnené styky otca s maloletými deťmi z dôvodu, že tým bolo zasiahnuté 
do jej práva na ochranu rodinného života zaručeného článkom 10 ods. 2 Listiny základných 
práv a slobôd a článkom 8 Dohovoru. Podľa rozhodnutia Ústavného súdu ČR platí, že účel po-
kuty uloženej podľa § 502 zákona č. 292/2013 Zb., o osobitných konaniach súdnych, nespočíva 
v sankcionovaní povinného rodiča za dobrovoľné nesplnenie povinnosti, ale ako prostriedok 
donútenia povinného, aby rešpektoval právne pomery založené vykonávaným titulom. Ulože-
ním pokuty je  totiž sledovaná predovšetkým ochrana záujmu jedného z účastníkov konania 
na rešpektovanie právnych pomerov založených vykonateľným rozhodnutím súdu a má tak zá-
sadne charakter prostriedku smerujúceho k ochrane práva na nerušený rodinný život (článok 
10 ods. 2 Listiny, článok 8 Dohovoru). Pokiaľ však zo zistených okolností vyplýva, že povinný 
rodič nemôže plniť povinnosť stanovenú súdom z dôvodu negatívneho postoja samotných ma-
loletých detí, pričom nebolo preukázané, že by príčinou ich negatívneho postoja bolo správanie 
či úmyselné ovplyvňovanie zo strany tohto rodiča, nemožno považovať podmienky pre ulože-
nie pokuty za naplnené. Uloženie tejto pokuty totiž nesmie viesť k presadeniu „násilnej“ zmeny 
prejavov vôle (priania) maloletých detí pokiaľ ide o  styk s  ich otcom, a  to za  situácie, kedy 
k zmene nedošlo ani napriek adekvátnemu výchovnému pôsobeniu zo strany matky, orgánu 
sociálno-právnej ochrany detí, špecializovaného pracoviska pre asistovaný styk rodičov s deťmi 
či priamo krajským súdom prostredníctvom pohovoru s obidvoma maloletými.

Nový právny stav minimálne na legislatívnej úrovni eliminoval už opísaný nežiaduci stav 
v súdnej praxi v SR, ktorý poškodzoval práva dieťaťa, ako aj povinného penalizovaného za si-
tuáciu, ktorú sám nezapríčinil. Súd musí od 1. júla 2016 po podaní návrhu na nariadenie výko-
nu rozhodnutia alebo po začatí konania, ktoré sa začína bez návrhu, pred vydaním uznesenia 
o  nariadení výkonu rozhodnutia zisťovať, či  sa povinný podrobuje rozhodnutiu a  či existujú 
ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu. Na to, na čo 
sa má súd zamerať pri zisťovaní existencie ospravedlniteľných dôvodov, dáva odpoveď § 3 ods. 2 
vyhlášky č. 207/2016 Z. z., ktorý príkladným spôsobom vymenúva: správanie sa povinného pri 
plnení povinností a správanie sa oprávneného pri realizácii práv vyplývajúcich z rozhodnutia, 
ako aj  správanie sa a názor maloletého. Či  sú dôvody, pre ktoré povinný neplní rozhodnutie 
súdu ospravedlniteľné, je na posúdení súdu. Vyhláška nemá súd zväzovať konkrétnosťami, avšak 
upravuje podrobnosť procesného charakteru (t. j. ktorým smerom by sa súd mohol uberať pri 
zisťovaní dôležitých skutočností v konaní). Vyhláška preto neponúka ani len príkladný výpočet 
ospravedlniteľných dôvodov, keďže to nie je legitímne a ani reálne, pre rozmanitosť životných si-
tuácií v ktorých sa ocitajú rodičia, resp. iné povinné/oprávnené osoby ako aj deti. V tomto ohľa-
de je však súd povinný vykladať príslušné ustanovenia v súlade s citovanou judikatúrou ESĽP. 

Pokiaľ ide o judikatúru ESĽP pripomíname aj pozitívne povinnosti štátov chrániť jednotliv-
cov pred zlým zaobchádzaním a neprimeranými zásahmi do ich práva na súkromie. Koncepcia 
súkromného života zahŕňa fyzickú a psychickú integritu osoby. Podľa článku 8 ju majú štáty chrá-
niť pred inými osobami. V tomto ohľade sú povinné zachovávať a v praxi aplikovať primeraný 
právny rámec poskytujúci ochranu voči aktom násilia zo strany súkromných osôb. K porušeniu 
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Dohovoru dochádza, ak sociálni pracovníci alebo štátne orgány vedeli alebo mali vedieť o tom, 
že obeť bola vo vážnom ohrození a neurobili potrebné kroky, aby predišli porušeniu práv. Podľa 
konštantnej judikatúry ESĽP predstavujú domáce násilie a sexuálne zneužívanie závažné poru-
šenie ľudských práv, na ktoré musí štát zodpovedajúcim spôsobom reagovať. Najmä deti a ďalšie 
zraniteľné osoby sú oprávnené na účinnú ochranu. Zraniteľnosť obetí domáceho násilia a potreba 
štátu aktívne sa angažovať v ich ochrane bola zdôraznená vo veľkom počte medzinárodných ná-
strojov (pozri napr. rozsudok Hajduová proti Slovenskej republike z 30. novembra 2010, rozsudok 
A. proti Spojenému kráľovstvu z 23. septembra 1998, rozsudok M. C. proti Bulharsku zo 4. de-
cembra 2003, rozsudok E. M. proti Rumunsku z 30. októbra 2012, rozsudok Bevacqua a S. proti 
Bulharsku z 12. júna 2008, či rozsudok Eremia a ďalší proti Moldavsku z 28. mája 2013).

Medzi faktormi, ktoré môžu byť príčinou toho, prečo dieťa odmieta kontakt s rodičom, treba 
venovať osobitnú pozornosť práve problematike domáceho násilia. Vlečúce sa poručnícke spory 
a problémy s realizáciou styku sa častejšie objavujú v prípadoch, kde je história domáceho nási-
lia. Väčšinou sa obeťami domáceho násilia stávajú ženy, ktoré sú zároveň aj matkami. Karkoško-
vá v tomto ohľade upozorňuje na Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
(2006/C 325/15) podľa ktorého „V momente, keď na nich páchajú ich partneri násilie, sú deti 
vo väčšine prípadov priamymi svedkami alebo poslucháčmi“. Tieto deti možno považovať za tzv. 
nepriame obete domáceho násilia (pozri aj rozsudok Eremia a ďalší proti Moldavsku z 28. mája 
2013). V tejto súvislosti sa používa tiež pojem „deti vystavené násiliu“ (z angl. children exposed 
to violence). Ide o deti, ktoré sú svedkami násilia prostredníctvom toho, že vidia, počujú, cítia 
alebo si uvedomujú násilie, ktoré jeden z rodičov (zvyčajne matka) trpí zo strany svojho partnera 
(zvyčajne otca detí). Výskumy jednoznačne preukázali, že vystavenie takým zážitkom môže mať 
na dieťa výrazne negatívny, dokonca až traumatizujúci vplyv; narušenie vzťahovej väzby dieťaťa 
k otcovi, pocity strachu alebo hostility voči nemu, odmietanie kontaktu s otcom, obavy o mat-
ku a potreba chrániť ju pred otcom sú po takýchto skúsenostiach u dieťaťa celkom opodstat-
nené. V tejto súvislosti odborníci upozorňujú, že násilní/zneužívajúci „rodičia bežne obviňujú 
svojich partnerov, že popudili deti proti nim a len zriedkakedy prijímajú zodpovednosť za vplyv, 
aký má ich správanie na deti“. Podľa Karkoškovej výsledky výskumov ale nepotvrdili, že by ženy, 
ktoré sú obeťami domáceho násilia, mali tendenciu odcudzovať (alienate) deti od ich otca; u detí, 
ktoré boli nepriateľsky nastavené voči otcovi, mala ich hostilita viacero príčin, vrátane negatív-
neho správania odmietaného rodiča (akým je napr. aj ponižovanie matky pred deťmi).14 

 2.2 Pozitívne záväzky štátu prijať opatrenia na rozvoj existujúceho rodinného puta

Z článku 8 Dohovoru vyplýva pre vnútroštátne orgány pozitívny záväzok konať tak, aby 
umožnili rozvoj preukázaného a  existujúceho rodinného puta. Mali by  prijať všetky vhod-
né opatrenia, ktoré od  nich možno vzhľadom na  okolnosti toho ktorého prípadu rozumne 

14 K uvedeným témam bližšie pozri publikácie: KARKOŠKOVÁ S.: Používanie konceptu syndróm zavrhnutého 
rodiča v právnej praxi (časť 2.), Justičná Revue, 8-9/2016, s. 858–861; KARKOŠKOVÁ, S. Znalecké posudzo-
vanie domáceho násilia v kontexte poručenských sporov o deti. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 
2016, ISBN 978-80-7138-149-5 (e-book), Dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/
fi les/2016/02/Znalecke-posudzovanie-domaceho-nasilia-v-kontexte-porucenskych-sporov-o-deti.pdf; PIRO-
ŠÍKOVÁ M.: Práva osoby poškodenej trestným činom z hľadiska aktuálnej judikatúry ESĽP, Zo súdnej praxe, 
4/2013.
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očakávať na umožnenie styku rodiča s dieťaťom. Povinnosť štátnych orgánov prijať také opatre-
nia, ktoré umožnia kontakt rodiča s dieťaťom, ktorí nežijú spoločne, však nie je absolútna a po-
rozumenie a spolupráca všetkých zúčastnených osôb predstavujú dôležitý faktor. Vnútroštátne 
orgány nie sú zodpovedné za výsledok. ESĽP uznal, že štátne orgány nie sú všemocné, najmä 
ak sa stretávajú s rodičmi, ktorí nie sú schopní prekonať svoju nevraživosť a nedbajú na záujmy 
vlastného dieťaťa. Skutočnosť, že rodičia nespolupracujú však nezbavuje vnútroštátne orgány 
povinnosti prijať všetky nevyhnutné a vhodné opatrenia (stretnutia u psychológa, asistovaný 
styk v špecializovanom zariadení a pod.) na to, aby boli udržané rodinné putá.

V novej vyhláške sa posilňujú aj nástroje súdu, ktorými možno dosiahnuť dobrovoľný vý-
kon rozhodnutia, a tým v čo najväčšej miere eliminovať negatívne dôsledky núteného výkonu 
rozhodnutia na maloletého. Ak súd konajúci vo veci výkonu rozhodnutia zistí, že možno exis-
tujúce ospravedlniteľné dôvody odstrániť a plnenie rozhodnutia dosiahnuť účasťou na sociál-
nom poradenstve, psychologickom poradenstve alebo na inom odbornom poradenstve, povin-
nosť podrobiť sa poradenstvu možno nariadiť neodkladným opatrením. Neodkladné opatrenie 
možno nariadiť po  predchádzajúcom posúdení vhodnosti a  predpokladaného času trvania 
neodkladného opatrenia osobou, u ktorej sa má poradenstvo vykonať. V praxi sa ukázalo po-
radenstvo alebo mediácia ako veľmi dobrý prostriedok, ako sa vyhnúť „násilnému“ odoberaniu 
dieťaťa. Poradenstvo v  praxi môže byť poskytované referátom poradensko-psychologických 
služieb oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, školským zariadením vý-
chovného poradenstva alebo neštátnym akreditovaným zariadením. 

 2.3 Odklad výkonu rozhodnutia
Pripomíname, že podľa konštantnej judikatúry ESĽP majú štátne orgány síce vyvíjať snahu, 

aby napomohli spolupráci rodičov, ale ich povinnosť použiť donucovacie prostriedky nemôže 
byť neobmedzená; musia brať ohľad na záujmy, práva a slobody dotknutých osôb a osobitne 
na najlepší záujem dieťaťa a jeho práva, ktoré mu priznáva článok 8 Dohovoru. Najlepší záujem 
dieťaťa môže v  závislosti na  svojej povahe a  závažnosti prevážiť nad záujmom rodiča. ESĽP 
opakovane konštatoval, že článok 8 v žiadnom prípade neoprávňuje rodiča, aby žiadal prijatie 
takých opatrení, ktoré by poškodzovali zdravie a rozvoj dieťaťa.

Na uvedené reagoval § 389 ods. 1 CMP, podľa ktorého môže súd odložiť výkon rozhodnutia 
aj bez návrhu, ak je život, zdravie alebo priaznivý vývoj maloletého výkonom rozhodnutia váž-
ne ohrozený. Uvedená právna norma bola tiež reakciou na judikatúru ESĽP.

 2.4 Ďalšie zmeny sledujúce najlepší záujme dieťaťa 
Vyhláška oproti predchádzajúcej právnej úprave upravuje aj  súčinnosť poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti (vzhľadom na  rôznu aplikačnú prax) v  prípadoch, ak  má súd dieťa 
odňať v priestoroch zdravotníckeho zariadenia - o súčinnosť má súd požiadať poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia; poskytovateľ poskytne 
súčinnosť súdu pri výkone rozhodnutia tak, že po ukončení poskytovania zdravotnej starostli-
vosti dieťaťu umožní vykonať rozhodnutie v zdravotníckom zariadení spôsobom, aby priebeh 
výkonu rozhodnutia bol čo najviac šetrný, aby bol v súlade s liečebným režimom dieťaťa a aby 
bol najmenšou ujmou pre dieťa. Súd bude priebeh odňatia dieťaťa v zdravotníckom zariadení 
konzultovať s ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom dieťaťa.
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Do vyhlášky boli doplnené opatrenia zamerané na predchádzanie prehlbovania záťaže die-
ťaťa počas výkonu rozhodnutia, ako aj opatrenia zamerané na zlepšenie monitorovania a vy-
hodnocovania spôsobu zabezpečenia výkonu súdneho rozhodnutia. 

Vzhľadom na potrebu eliminovať situácie, že nebude vopred premyslený scenár výkonu 
rozhodnutia, bolo do vyhlášky doplnené ustanovenie § 9 „Určenie spôsobu zabezpečenia prie-
behu výkonu rozhodnutia“, podľa ktorého súd určí spôsob zabezpečenia priebehu výkonu roz-
hodnutia spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia.

Ak bude poskytovať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately súčinnosť, súd 
a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, určia spôsob zabezpečenia priebe-
hu výkonu rozhodnutia spoločne. Sudca poveruje súdneho úradníka zabezpečením odňatia 
maloletého podľa § 386 ods. 2 CMP písomne. V poverení podľa prvej vety uvedie spôsob za-
bezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia. V zápisnici sa sudca písomne vyjadrí, či bol priebeh 
výkonu rozhodnutia zabezpečený spôsobom uvedeným v písomnom poverení. Súdny úradník 
oznámi sudcovi každú zmenu priebehu výkonu rozhodnutia; to sa nevzťahuje na zmeny, ktoré 
si vyžiadali okolnosti priebehu výkonu rozhodnutia.

Je potrebné, aby súd vždy vopred určil spôsob zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia. 
Ak bude poskytovať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately súčinnosť pri reali-
zácii výkonu rozhodnutia, je potrebné, aby súd určil spôsob zabezpečenia priebehu výkonu roz-
hodnutia. Uvedené zároveň zabezpečuje rozhodujúcu úlohu sudcu pri výkone rozhodnutia, a to 
aj v prípade, že výkonom rozhodnutia poverí súdneho úradníka – spôsob zabezpečenia priebehu 
výkonu rozhodnutia je súčasťou poverenia, ak sudca poveruje zabezpečením odňatia dieťaťa súd-
neho úradníka, v zápisnici z faktického výkonu rozhodnutia potvrdzuje, či bol výkon rozhodnutia 
aj fakticky vykonaný tak, ako bolo určené a zároveň je sudca informovaný aj o prípadných zme-
nách vopred určeného postupu, z časového dôvodu s výnimkou zmien, ktoré si vyžiada priebeh 
výkonu (o týchto zmenách a ich dôvodoch sa dozvie z vyhotoveného záznamu z výkonu).

Nová vyhláška vyslovene upravuje, že pri výkone rozhodnutia v škole alebo zdravotníckom 
zariadení je prítomnosť ostatných detí z dôvodu ochrany dôstojnosti a súkromia dieťaťa, ktorého 
sa výkon rozhodnutia týka a aby sa predchádzalo možnej traumatizácii ostatných detí, vylúčená. 

Podľa § 12 ods. 2 vyhlášky „Súčinnosť školy, školského zariadenia a zamestnávateľa v mies-
te výkonu praktického vyučovania“ riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zamestná-
vateľ poskytne súčinnosť súdu pri výkone rozhodnutia najmä tým, že informuje o priebehu vý-
chovno-vzdelávacieho procesu v čase výkonu rozhodnutia a možnosti odňatia dieťaťa v takých 
priestoroch školy, školského zariadenia alebo zamestnávateľa, aby priebeh výkonu rozhodnutia 
bol čo najviac šetrný a bol najmenšou ujmou pre dieťa, a zabezpečí, aby pri výkone rozhodnutia 
neboli prítomné iné deti ani ich zákonní zástupcovia. Súd priebeh odňatia dieťaťa v priestoroch 
školy konzultuje s riaditeľom školy alebo školského zariadenia. 

 3 Skúsenosti s uplatňovaním novej právnej úpravy

 3.1 Správa o úspešnosti výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých
Aj po uvedených legislatívnych zmenách sa otázkou výkonu súdnych rozhodnutí týkajú-

cich sa maloletých naďalej zaoberá NR SR. V tomto ohľade pripomíname uznesenie jej Výboru 
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pre ľudské práva a národnostné menšiny č. 92 zo 16. mája 2018 na základe ktorého malo MS SR 
vypracovať Správu o úspešnosti výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých. Správu 
predniesla pred uvedeným výborom 6. septembra 2018 štátna tajomníčka MS SR, pani E. Pfun-
dtner. V úvodnom slove k správe zdôraznila relatívnosť vnímania pojmu „úspešnosť výkonu 
rozhodnutia“. V tejto súvislosti podľa nej vznikla otázka, či je výkon rozhodnutia úspešný vtedy, 
keď sudca drakonicky vykoná súdne rozhodnutie doslova trhaním dieťaťa spod postele tak, 
že končí hospitalizované na detskej psychiatrii alebo vtedy, keď je 7-ročný chlapec za prítom-
nosti iných žiakov prvej triedy vytrhnutý z triedy vyšším súdnym úradníkom, pričom prizera-
júce sa deti uprostred výučby utrpia traumu. Otázky podľa nej vzbudzuje aj to, či je úspechom 
výkonu rozhodnutia trestné stíhanie povinného rodiča za marenie výkonu rozhodnutia a to len 
preto, že povinný rodič robí síce maximum pre prípravu dieťaťa na styk, avšak z dôvodu neem-
patického či agresívneho správania druhého rodiča pri preberaní dieťaťa, sa toto bráni a na-
vyše prejavuje vôľu nestýkať sa s rodičom.15 Štátna tajomníčka pri predstavovaní správy ďalej 
zdôraznila, že úspešným výkonom rozhodnutia nie je len situácia, keď dôjde k odňatiu dieťaťa, 
ale napríklad aj taká, keď súd postupuje procesom, ktorý priniesla vyhláška č. 207/2016 Z. z. 
a na tzv. informatívnom pojednávaní pôsobí na rodičov zmierlivo a odstráni medzi rodičmi ich 
„malicherné“ spory, pričom konanie sa následne zastaví späťvzatím návrhu. Ako ďalší príklad 
uviedla postup, keď súd zistí, že povinný rodič robí maximum, aby dieťa presvedčil na stretnu-
tie s oprávneným rodičom, avšak dieťa sa bráni z dôvodov, ktoré sú na strane oprávneného 
rodiča napríklad preto, že oprávnený rodič bezdôvodne zanedbal v dlhšom období svoj vzťah 
k  dieťaťu, nestretával sa  s  ním, nekontaktoval ho, neprejavoval oň  záujem, svoje rodičovské 
práva nevykonával, ani inak nezabezpečoval výchovu dieťaťa, hoci mu v tom nebránila závažná 
prekážka. Súd v  takomto prípade buď rešpektoval vôľu maloletého a  nútený  výkon neusku-
točnil, alebo modifi koval stretávanie za prítomnosti druhého rodiča, či nariadil tzv. navykací 
plán. Ako ďalší príklad úspešného výkonu rozhodnutia uviedla situáciu, keď súd odložil výkon 
rozhodnutia z dôvodu ochrany zdravia dieťaťa a mediáciou či nariadenou účasťou na psycho-
logickom či inom odbornom poradenstve dosiahol pokojný a dobrovoľný výkon rozhodnutia. 

 3.2 Interpretácia justičných štatistík 

V súvislosti so Správou o úspešnosti výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých 
došlo k predstaveniu aktuálnych dát justičnej štatistiky a k jej interpretácii. V roku 2016 bolo 
celkovo (na všetkých okresných súdoch v SR) doručených 629 návrhov na nariadenie výkonu 
rozhodnutia o výchove maloletých detí. Rozhodnuté bolo v 626 prípadoch. K nariadeniu vý-
konu došlo v 123 prípadoch (t. j. 19,64 %). Inak skončilo 503 prípadov. Ku koncu roku 2016 
zostalo na okresných súdoch v SR v predmetnej agende 724 nerozhodnutých vecí. V roku 2017 
bolo celkovo (na všetkých okresných súdoch v SR) doručených 571 návrhov na nariadenie vý-
konu rozhodnutia o výchove maloletých detí. Rozhodnuté bolo v 545 prípadoch. K nariadeniu 
výkonu došlo v 119 prípadoch (t. j. 21,83 %). Inak skončilo 426 prípadov. Ku koncu roku 2017 
zostalo na okresných súdoch v SR v predmetnej agende 747 nerozhodnutých vecí. V období 

15 Úvodné slovo k prerokovaniu Správy o úspešnosti výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých (zve-
rejnené 11. septembra 2018). Dostupné na: http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announce-
mentID=2392. 

Efektivita-vykonu-rozhodnutia-Zlom.indd   88Efektivita-vykonu-rozhodnutia-Zlom.indd   88 22/11/2019   13:0622/11/2019   13:06



 JUDIKATÚRA EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA ...

89

od 1. januára 2018 do 1. júna 2018 bolo celkovo (na všetkých okresných súdoch v SR) doruče-
ných 333 návrhov na nariadenie výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí. Rozhodnuté 
bolo v 399 prípadoch. K nariadeniu výkonu došlo v 147 prípadoch (t. j. 36,84 %). Inak skončilo 
252 prípadov. K 1. júnu 2018 zostalo na okresných súdoch v SR v predmetnej agende 696 neroz-
hodnutých vecí. Pokiaľ ide prípady, ktoré sú v štatistických dátach označené ako „rozhodnuté 
inak“, MS SR interpretuje16 daný štatistický údaj tak, že v praxi súdov mohli nastať tieto situácie:
a) výkon rozhodnutia  sa neuskutoční  z  dôvodu, že  existujú  ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré 

sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu (postup podľa § 3 ods. 5 vyhlášky č. 207/2016 Z. z.);
b) dôjde k dobrovoľnému rešpektovaniu rozhodnutia;
c) súd rešpektuje názor a vôľu dieťaťa nestretávať sa s oprávneným rodičom, ak názor dieťaťa 

bol zistený podľa § 38 CMP; 
d)  súd nariadi odklad výkonu rozhodnutia (§ 389 CMP);
e) súd nariadi zastavenie výkonu rozhodnutia (§ 390 CMP). 

 3.3 Aplikačná prax súdov

MS SR na základe citovaného uznesenia Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné 
menšiny sa pri vypracovaní Správy o úspešnosti výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa ma-
loletých obrátilo na všetky súdy so žiadosťou, aby sudcovia a sudkyne, ktorí vybavujú agendu 
výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých a poručenskú agendu, poskytli poznatky o proble-
matike za obdobie od 1. júla 2016 do 15. júna 2018.17 

Súdy pozitívne vnímajú skutočnosť, že od 1. júla 2016 vyhláška č. 207/2016 Z. z. zaviedla 
viac procesných pravidiel úpravy výkonu rozhodnutia. 

 3.3.1 Postup súdu pred uskutočnením samotného výkonu rozhodnutia

Súdy sa snažia využiť všetky dostupné prostriedky na to, aby riadne zistili dôvody nerešpek-
tovania súdneho rozhodnutia. Motívom daného postupu sú závažné dôsledky zásahu spočíva-
júceho v nariadení výkonu rozhodnutia do práv dieťaťa a povinného rodiča . 

Súdy hodnotia pozitívne tzv. informatívne pojednávanie (výsluchy) uvádzajúc, že  im 
umožňuje pôsobiť zmierlivo na účastníkov, prípadne ich konfrontovať s tým, čo uviedli do pí-
somných podaní. Vo viacerých prípadoch pomohlo tzv. informatívne pojednávanie k  tomu, 
že sa odstránili „malicherné“ spory medzi rodičmi dieťaťa a konanie sa zastavilo späťvzatím 
návrhu na výkon, alebo došlo k vyjasneniu rozdielnych pohľadov rodičov na „porušovanie“ 
rozhodnutia. Súdy pozitívne hodnotia aj súčinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately. Ide o vhodné a úspešné opatrenie smerujúce k dobrovoľnému rešpektovaniu 
výkonu rozhodnutia. 

16 Úvodné slovo k prerokovaniu Správy o úspešnosti výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých (zve-
rejnené 11. septembra 2018). Dostupné na: http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announce-
mentID=2392.

17 MS SR analyzovalo úspešnosť výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých (zverejnené 31. augusta 
2018). Dostupné na: http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2388.
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 3.3.2 Spravodlivé zisťovanie dôvodov, pre ktoré sa povinný rodič alebo dieťa nemôže 
podrobovať rozhodnutiu

Súdy pozitívne vnímajú aj skutočnosť, že vyhláška č. 207/2016 Z. z. vniesla viac právnej 
istoty, pokiaľ ide o  ich povinnosť zisťovať „či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či existu-
jú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu“. Avizujú, 
že vyhláškou došlo v pozitívnom zmysle ku korekcii doterajšej praxe niektorých súdov, ktoré 
po podaní návrhu na výkon rozhodnutia automaticky, t. j. bez toho, aby zistili, či existujú ospra-
vedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný alebo dieťa nemôže podrobovať rozhodnutiu, postu-
povali v konaní nástrojmi represie. Súdy ďalej uvádzajú, že už nezasielajú automaticky výzvy 
na dobrovoľné plnenie, neukladajú automaticky pokuty ani nezastavujú automaticky výplatu 
rodičovského príspevku. Súdy sa už neuspokojujú s tvrdením oprávneného, že povinný sa ne-
podrobuje rozhodnutiu a už nevyžadujú od povinného rodiča „drakonické“ plnenie povinnos-
ti najmä vtedy, ak sa plnenie povinnosti vymyká sfére vplyvu povinného. V zmysle vyhlášky 
č. 207/2016 Z. z. sledujú a riadne zisťujú či dôvody nepodrobenia sa výkonu rozhodnutia reálne 
existujú a ak áno, či ich nezapríčiňuje práve oprávnený rodič alebo dieťa. V súvislosti s povin-
nosťou súdov zisťovať či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dôvo-
dy niektoré súdy opätovne prízvukovali aj princípy vyplývajúce z judikatúry ESĽP a na príkla-
doch zo svojej praxe naznačili ako vykladajú ustanovenie § 3 ods. 2 vyhlášky č. 207/2016 Z. z. 
Povinný rodič nebol podľa súdov zodpovedný za situáciu, keď dieťa odmietalo styk z dôvodu 
alkoholického opojenia druhého rodiča. Ako ďalšie príklady súdy uvádzali prípady, keď uznali, 
že na strane povinného rodiča sú ospravedlniteľné dôvody, pretože v rámci konania o výkone 
rozhodnutia o styku zistili, že maloleté dieťa sa odmieta stretávať s oprávneným rodičom, pri-
čom nechuť maloletého spočívala aj alebo iba v osobe oprávneného rodiča. Dôvodom bolo, 
že oprávnený rodič bezdôvodne zanedbal v dlhšom období svoj vzťah k dieťaťu, nestretával 
sa s ním, nekontaktoval ho, neprejavoval oň záujem, svoje rodičovské práva nevykonával, ani 
inak nezabezpečoval výchovu dieťaťa, hoci mu v tom nebránila závažná prekážka. Súd rešpek-
toval vôľu maloletého a nútený výkon neuskutočnil. Za ospravedlniteľné dôvody nepodrobenia 
sa súdy považujú napríklad kalamitu, nepriaznivú dopravnú situáciu, nepredvídateľnú chorobu 
dieťaťa či povinného rodiča, výnimočne pracovné povinnosti povinného rodiča.

 3.3.3 Odborná pomoc pre rodičov a dieťa 

Po vykonaní tzv. informatívneho pojednávania (výsluchy) alebo inom zadovážení dôkazov 
o ospravedlniteľných dôvodoch sa často snažia súdy odstrániť prekážky výkonu rozhodnutia. 
Vzhľadom na to, že ide o metódy práce, ktoré nepatria do sféry práva, súdy v súčinnosti s ko-
líznym opatrovníkom po zistení problémov medzi rodičmi týmto ponúknu odbornú pomoc, 
aby ako rodičia získali podporu a mohli realizovať svoje rodičovské práva a povinnosti. Vý-
sledky odbornej pomoci smerujú rodičov napríklad k tomu, aby nedoriešené partnerské prob-
lémy či nedoriešené majetkové záležitosti neprenášali na dieťa. V praxi sa osvedčili postupy 
ako napríklad odporučiť rodičom psychologické poradenstvo, ktoré má za cieľ dosiahnuť do-
hodu rodičov ohľadom opätovného nadviazania kontaktu dieťaťa s  rodičom, ak  tento dlhšie 
neprebiehal, prípadne prijať rodičovskú dohodu ohľadom stretávania v  užšom rozsahu ako 
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v rozhodnutí, ktoré sa má vykonať. V náročnejších prípadoch súd napríklad po informatívnom 
výsluchu zistil, že je vhodné ešte pred nariadením výkonu v osobitnom konaní starostlivosti 
o maloleté dieťa uložiť výchovné opatrenie spočívajúce v povinnosti rodičov a dieťaťa podrobiť 
sa poradenstvu u psychológa. 

 3.3.4 Rozmanité okolnosti pri samotnej realizácii výkonu rozhodnutia

Súdy avizovali, že  zdarný priebeh odňatia dieťaťa spočíva vo  viacerých okolnostiach pri 
faktickom odňatí dieťaťa. Sudcovia a  vyšší súdni úradníci potvrdili, že  majú obavy z  toho, 
že bez asistencie detského psychológa pri faktickom odňatí dieťaťa, ktorý by bol špecializovaný 
na zvládanie krízových situácií, dôjde k vyhroteným situáciám. V týchto situáciách nie je ocho-
ta ísť do fyzického kontaktu s dieťaťom a napr. trhať dieťa z rúk povinného či ťahať dieťa proti 
jeho vôli do auta. Súdy sú si vedomé aj upozornenia detských psychológov, špeciálnych pedagó-
gov, či pedopsychiatrov, ktorí poukazujú na to, že násilné uskutočňovanie výkonu rozhodnutia 
môže mať ďalekosiahle nepriaznivé následky na psychické prežívanie dieťaťa, ktoré sa navyše 
môžu prejaviť až v budúcnosti. Z praxe avizovali súdy prípady, kedy sa u dieťaťa následky ta-
kéhoto výkonu rozhodnutia prejavili bezprostredne po výkone, kedy si psychický stav dieťaťa 
vynútil napr. návštevu lekára a v budúcnosti zas na správaní dieťaťa voči rodičovi, ktorý výkon 
rozhodnutia inicioval. Niektoré súdy zdôrazňovali pri aplikácii vnútroštátnej právnej úpravy 
aj princípy vyplývajúce z judikatúry ESĽP, že použitie donucovacích opatrení za účelom výkonu 
práva styku odôvodnené iba v prípade zjavne nezákonného konania rodiča, s ktorým dieťa žije. 
Ide o prípady, kedy rodič, s ktorým dieťa žije, aktívne bráni styku druhého rodiča s dieťaťom. 
Vo väčšine prípadov súdy osobitne vyzdvihli význam súčinnosti orgánu sociálnoprávnej ochra-
ny detí a sociálnej kurately spočívajúcej v tom, že orgán zabezpečuje prítomnosť zamestnanca, 
ktorý najmä svojou odbornou spôsobilosťou a znalosťou rodinných pomerov prispieva k uľah-
čeniu výkonu rozhodnutia pre dieťa.

Podstatný vplyv na  odňatie má  prípadný konfl ikt oprávneného, povinného a  ich rodin-
ných príslušníkov na mieste odňatia. V takej situácii dochádza k enormnej záťaži maloletého, 
čo  má často za  následok nutnosť dočasného faktického prerušenia uskutočňovania výkonu. 
Po odpadnutí dôvodov faktického prerušenia uskutočňovania výkonu sa súd opätovne pokúša 
uskutočniť výkon rozhodnutia. 

V praxi sa stáva, že rušenie resp. marenie styku nemusí vychádzať priamo zo strany povin-
ného alebo oprávneného. Súdy negatívne hodnotia aj vplyv zo strany tretej spriaznenej osoby; 
ak si napríklad povinná osoba na styk, ktorý má byť podľa titulu nesprevádzaný, privádza oso-
bu, ktorá sa snaží fotografi cky priebeh styku zdokumentovať. Uvádzajú, že pri styku nemá prá-
vo byť žiadna ďalšia osoba, s výnimkou pracovníka ÚPSVaR a aj to len vtedy, ak ho o to požiada 
súd za účelom prešetrenia realizácie styku.

Medzi ďalšie problémy patrí nerešpektovanie súdnej moci zo strany povinného a s tým sú-
visiace vyhrotené a nebezpečné situácie pre zúčastnené osoby, ktoré zabezpečujú uskutočnenie 
výkonu. Medzi nežiaduce vplyvy patrí aj kritická mienka verejnosti na spôsob a nevyhnutnosť 
uskutočnenia výkonu.  Problémy boli avizované aj v personálnych a  technických otázkach ako 
napríklad realizácia styku mimo služobnej doby zamestnancov (víkend, cez pracovný deň večer). 

Prostredie, v ktorom dochádza k výkonu rozhodnutia, rovnako podstatne vplýva na úspeš-
nosť výkonu rozhodnutia. Z  vyjadrení súdov vyplýva, že  najčastejšie dochádza k  odňatiu 
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dieťaťa v domácom prostredí, nakoľko súd sa snaží uskutočniť výkon rozhodnutia v ranných 
hodinách, pred odchodom detí do školy. V praxi sa však vyskytli aj prípady odňatia dieťaťa 
zo školy a nemocničného prostredia. V prípade odnímania dieťaťa zo školy a nemocničného 
zariadenia, súdy privítali, že od 1. júla 2016 vniesla vyhláška o výkone rozhodnutí viac svetla 
do tohto špecifi ckého postupu. Súdy privítali to, že personál školy či nemocnice musí poskytnúť 
súčinnosť súdu tak, aby pri výkone rozhodnutia neboli prítomné ostatné detí z dôvodu ochrany 
ich dôstojnosti a súkromia samotného odnímaného dieťaťa. 

 3.3.5 Inštitút odkladu výkonu rozhodnutia v praxi 

Súdy uvádzali, že inštitút odkladu výkonu rozhodnutia podľa § 389 CMP používajú opa-
trne vzhľadom na  to, že  právo na  styk je  súčasťou rodičovských práv. Jeho použitie je  však 
namieste ak dospejú k záveru, že život, zdravie alebo priaznivý vývoj maloletého je výkonom 
rozhodnutia vážne ohrozený.

 Záver

Pokiaľ ide o  predmetnú problematiku možno na  záver konštatovať, že  právnu úpravu 
sa v uplynulých rokoch podarilo zosúladiť so  štandardami vyplývajúcimi s  judikatúry ESĽP 
a tým eliminovať najmä nepriaznivé dôsledky na maloletého. Nová právna úprava zamedzuje 
aj sankcionovaniu povinného rodiča za situáciu, ktorú nespôsobil a je mimo sféry jeho vplyvu, 
čím došlo k  zvýšeniu ochrany jeho práv oproti minulosti. Súdom dáva nová právna úprava 
viacero možností ako reagovať na napätú rodinnú situáciu a odstrániť príčiny, ktoré v praxi 
komplikujú realizáciu práv oprávneného. Opísané skúsenosti z aplikačnej praxe súdov preu-
kazujú, že cieľ, ktorý zákonodarca sledoval, sa podarilo splniť. MS SR sa však naďalej uvedenej 
téme venuje a bude situáciu naďalej monitorovať.

POUŽITÉ ZDROJE:
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 VYKONÁVANIE CUDZÍCH ROZHODNUTÍ 
VO VECIACH RODIČOVSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ   
A NARIADENIE BRUSEL IIA A REVIDOVANÉ 
NARIADENIE BRUSEL IIA
 Katarína Burdová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 Úvod

Otázky spojené s uznaním a výkonom cudzích rozhodnutí sú v náuke pokladané za vý-
znamnú súčasť medzinárodného práva súkromného (ďalej len „MPS“) ako samostatného od-
vetvia slovenského právneho poriadku.1 Ako však upozorňuje Haťapka, hoci „pojem uznanie 
a výkon cudzieho rozhodnutia je zaužívaným pojmom MPS…, MPS sa vlastným výkonom 
cudzieho rozhodnutia nezaoberá, je uznaným princípom MPS, že samotný výkon cudzieho 
rozhodnutia podlieha vnútroštátnemu procesnému právu (lex fori) štátu výkonu.“2 

Tento autor zároveň upozorňuje, že hoci je zásada lex fori pre samotný výkon cudzieho 
rozhodnutia stále platná, v súčasnosti sme svedkami toho, že niektoré novšie európske a me-
dzinárodné nástroje majú tendenciu zasahovať aj do vlastného vykonávacieho konania a har-
monizovať jeho prvky.3 

Patrí medzi takéto pramene práva aj nariadenie Brusel IIa4 alebo revidované nariadenie 
Brusel IIa5 (ďalej len nariadenie „Brusel IIb“), ktoré upravujú o. i. uznávanie a výkon cudzích 
rozhodnutí6 vo veciach rodičovských práv a povinností? A ak áno, v akom rozsahu zasahujú 
do vlastného vykonávacieho konania vedeného v príslušnom členskom štáte?

Aby bolo možné zodpovedať túto otázku, bude v ďalšom texte stručne predstavený režim 
uznania a výkonu cudzích rozhodnutí podľa nariadenia Brusel IIa a následne bude venovaná 
pozornosť analýze relevantných ustanovení nariadenia Brusel IIa týkajúcich sa výkonu cudzích 

1 STEINER, V. Některé teoretické koncepce řešení otázky uznávaní a výkonu cizího rozhodnutí. In Časopis pro 
mezinárodní právo, č. 13, 1969, s. 239. 

2 HAŤAPKA, M. Priznávanie účinkov cudzím rozhodnutiam v  občianskych veciach v  Slovenskej republike 
(uznávanie a výkon). In Justičná revue, 67, 2015, č. 3, s. 280.

3 HAŤAPKA, M. Priznávanie účinkov cudzím rozhodnutiam v  občianskych veciach v  Slovenskej republike 
(uznávanie a výkon). In Justičná revue, 67, 2015, č. 3, s. 305.

4 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. Novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsud-
kov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1347/2000, OJ L 338, 23. 12. 2003, p. 1-29.

5 Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodutí v manželských 
veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí. OL L 178, 2.7.2019, p. 
1- 115.

6 Tento príspevok je venovaný výlučne otázke uznania a výkonu cudzích rozhodnutí, pričom pojem rozhodnu-
tie na účely tohto príspevku zahŕňa pojem rozhodnutie podľa článku 2 ods. 1 nariadenia Brusel IIb a pojem 
rozsudok podľa článku 2 ods. 4 nariadenia Brusel IIa. Tento príspevok sa nevenuje otázke uznania a výkonu 
cudzích verejných listín a dohôd.
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rozhodnutí vo  veciach rodičovských práv a  povinností s  cieľom zistiť, či  a  akým spôsobom 
toto nariadenie ovplyvňuje aplikáciu národných pravidiel týkajúcich sa  výkonu rozhodnutí 
vo veciach rodičovských práv a povinností. Zistenia z  tejto časti budú následne komparova-
né s  právnou úpravou podľa nariadenia Brusel IIb, aby bolo možné identifi kovať odlišnosti 
vo vzťahu k výkonu tých cudzích rozhodnutí, ktoré budú vydané v konaniach začatých po 1 
auguste 2022.7 

Pred ďalším výkladom je potrebné zdôrazniť, že nariadenie Brusel IIa a nariadenie Brusel 
IIb sa vzťahujú len na uznávanie a výkon rozhodnutí vydaných súdmi členských štátov Európ-
skej únie s výnimkou Dánska, preto aj závery, ku ktorým dospejeme v  tomto príspevku nie 
sú použiteľné vo všeobecnosti, ale len v tých prípadoch, kedy sa vykonáva cudzie rozhodnutie 
patriace do pôsobnosti týchto nástrojov. 

 1 Úvod do problematiky uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí 
vo veciach rodičovských práv a povinností podľa nariadenia 
Brusel IIa

Jedným z cieľov nariadenia Brusel IIa je uľahčiť uznávanie a výkon rozsudkov vo veciach 
rodičovských práv a povinností vydaných v iných členských štátoch Európskej únie s výnim-
kou Dánska.8 Nariadenie Brusel IIa rozlišuje pojmy uznávanie cudzích rozhodnutí, vyhlásenie 
vykonateľnosti cudzích rozhodnutí a vykonávanie cudzích rozhodnutí, avšak ani jeden z uve-
dených pojmov nemá v nariadení Brusel IIa svoju legálnu defi níciu. Základné rozdiely medzi 
týmito pojmami a ich vzájomný vzťah je predmetom výkladu tejto časti príspevku. 

Nariadenie Brusel IIa stanovuje, že  cudzie rozhodnutia sa  v  režime nariadenia Brusel 
IIa uznávajú automaticky, bez potreby osobitného konania9, teda „účinky, ktoré má  cudzie 
rozhodnutie v  štáte svojho pôvodu, sa  automaticky rozširujú do  ostatných členských štátov 
EÚ okrem Dánska. Výnimkou je len jediná vlastnosť cudzieho rozhodnutia a to jeho vykona-
teľnosť.“10 

7 Podľa článku 100 ods. 2 nariadenia Brusel IIb “Nariadenie (ES) č. 220/2003 sa naďalej uplatňuje na rozhodnu-
tia vydané v konaniach začatých, na verejné listiny vyhotovené alebo zaregistrované a na dohody, ktoré sa stali 
vykonateľnými v členskom štáte, v ktorom boli uzatvorené pred 1. augustom 2022, a ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti uvedeného nariadenia.”

8 Stanovisko generálnej advokátky Juliane Kokott prednesené 7. Augusta 2018, spojené veci C-325/18 PPU 
a C-375/18 PPU Hampshire County Council proti C.E., N.E., bod 117. 

9 Ako uvádza Haťapka, podľa nariadenia sa uplatňuje prezumpcia uznania bez predbežného skúmania podmie-
nok uznania. Nariadenie však dáva účastníkom možnosť osobitného voliteľného konania o uznanie cudzieho 
rozhodnutia a tiež umožňuje, aby otázka uznania bola vznesená ako predbežná otázka v inom konaní a v ta-
kom prípade skúma podmienky uznania cudzieho rozhodnutia konajúci súd. HAŤAPKA, M. Vzájomné uzná-
vanie rozhodnutí medzi členskými štátmi. In: LYSINA, P. – ĎURIŠ, M. – HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné 
právo súkromné. 2. Vydanie. Bratislava: C.H.Beck, 2016, s. 415. Explicitne vylúčené je skúmanie podmienok 
uznania v prípade rozhodnutí týkajúcich sa práva styku a rozhodnutí nariaďujúcich návrat dieťaťa v prípade, 
že tieto rozhodnutia boli osvedčené súdom členského štátu pôvodu v súlade s článkom 41 ods. 2 alebo člán-
kom 42 ods. 2 nariadenia Brusel IIa.

10 VAŠKE, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. 1. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2007. s. 159.
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Rozhodnutie, ktoré je  v  členskom štáte pôvodu vykonateľné11, nie je  vykonateľné v  Slo-
venskej republike (až na výnimky podľa čl. 40 ods. 1 nariadenia Brusel IIa) bez ďalšieho, ale 
je potrebné, aby na Slovensku bolo osobitným rozhodnutím slovenského súdu za vykonateľné 
vyhlásené12 a  to s  účinkami ex  nunc.“13 Cieľ konania o  vyhlásení vykonateľnosti vymedzil 
Súdny dvor Európskej únie o. i. v rozhodnutí vo veci Società Immobiliare Al Bosco Srl14, keď 
konštatoval, že toto konanie má umožniť, „na základe vzájomnej dôvery vo výkon súdnictva, 
aby sa rozhodnutie prijaté súdom iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa žia-
da o výkon rozhodnutia, v  tomto členskom štáte vykonalo prostredníctvom jeho začlenenia 
do právneho poriadku tohto štátu.“15 

„Zákonodarca v kapitole III oddiele 4 nariadenia Brusel IIa z dôvodov rýchlosti výslov-
ne upustil od požiadavky vyhlásenia vykonateľnosti v prípade dvoch kategórií cudzích roz-
hodnutí, konkrétne pri niektorých rozsudkoch týkajúcich sa práva styku a pri niektorých roz-
sudkoch nariaďujúcich návrat dieťaťa, pričom toto vyhlásenie vykonateľnosti je do istej miery 
nahradené osvedčením súdu členského štátu pôvodu rozhodnutia, ktorým musí byť opatrené 
súdne rozhodnutie patriace do jednej alebo druhej kategórie rozsudkov. Konanie o vyhlásenie 
vykonateľnosti sa teda musí uskutočniť, pokiaľ ide o ostatné rozsudky, v oblasti rodičovských 
práv a povinností, ktoré vyžadujú vykonanie v inom členskom štáte.“16 

Hoci sa „Nariadenie Brusel IIa obmedzuje na úpravu konania o vyhlásení vykonateľnosti 
zahraničných exekučných titulov a nedotýka sa výkonu ako takého, ktorý podlieha vnútroštát-
nemu právu súdu, na ktorom sa vykonávacie konanie vedie,“17 predsa pojem vykonanie použí-

11 “Pod pojmom vykonateľný sa rozumie len vykonateľnosť cudzích rozhodnutí vo formálnom zmysle, formálne 
náležitosti nie sú splnené, ak sa proti rozsudku podal alebo sa stále môže podať oprávný prostriedok, a rozsu-
dok nebol vyhlásený za predbežne vykonateľný. Skutočné možnosti výkonu rozhodnutia v štáte pôvodu sú pre 
otázku vykonateľnosti irelevantné.” Stanovisko generálnej advokáty Juliane Kokott prednesené 16. Júna 2011 
vo veci C-139/10, Prism Investments BV proti J.A. van der Meerovi, správcovi konkurznej podstaty Arilco 
Holland B.V., ECLI: EU:C:2011:401, Bod 19 a 20.

12 “V Spojenom kráľovstve sa namiesto vyhlásenia vykonateľnosti podľa článku 28 ods. 2 nariadenia požaduje 
registrácia v Anglicku, Walese, v Škótsku alebo Severnom Írsku, podľa toho, kde sa má rozsudok vykonať. 
Z uvedeného v porovnaní s vyhlásením vykonateľnosti nevyplýva obsahový rozdiel.” Stanovisko generálnej 
advokátky Juliane Kokott prednesené dňa 28. Marca 2012, vec C-92/12 PPU Health Service Executive proti 
S.C. a A.C., bod 59. 

13 VAŠKE, V. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. 1. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2007. s. 159. 
Obdobne Haťapka, ktorý zdôrazňuje, že  “bez vyhlásenia vykonateľnosti cudzie rozhodnutie nie je  exekuč-
ným titulom v SR a teda nemôže vstúpiť do režimu (vnútroštátneho) výkonu rozhodnutia (exekúcie). Tento 
medzistupeň (konanie o vyhlásenie vykonateľnosti sa musí uskutočniť pred tým, ako na cudzie rozhodnutie 
možno uplatniť vnútroštátne normy výkonu.” HAŤAPKA, M. Priznávanie účinkov cudzím rozhodnutiam 
v občianskych veciach v Slovenskej republike (uznávanie a výkon); In Justičná revue, 67, 2015, č. 3, s. 301.

14 Rozsudok Súdneho dvora zo  4. Októbra 2018 vo  veci C-379/17, Società Immobiliare Al  Bosco Srl, EC-
LI:EU:C:2018:206. Hoci sa toto rozhodnutie týka výkladu nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 
2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, je možné sa do-
mnievať, že tento záver je použiteľný aj pri vymedzení účelu konania o vyhlásení vykonateľnosti podľa naria-
denia Brusel IIa. 

15 Rozsudok Súdneho dvora zo  4. Októbra 2018 vo  veci C-379/17, Società Immobiliare Al  Bosco Srl, EC-
LI:EU:C:2018:206, bod 25.

16 Rozsudok Súdneho Dvora z 26. apríla 2012, vo veci C-92/12 PPU Health service Executive proti S.C., A.C., 
ECLI: EU: C:2012:255, Bod 116. 

17 Rozsudok Súdneho Dvora z 26. apríla 2012, vo veci C-92/12 PPU Health service Executive proti S.C., A.C., 
ECLI: EU: C:2012:255, Bod 117 a tam citovaná judikatúra.
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va a to v nadpise článku 47 nariadenia Brusel IIa (v českej jazykovej verzii nariadenia je použitý 
pojem „vykonávací řízení“, v anglickej jazykovej verzii pojem „enforcement procedure“) bez 
toho, aby ponúkol legálnu defi níciu tohto pojmu. Výkladom tohto pojmu sa do dnešného dňa 
nezaoberal Súdny dvor Európskej únie. Úvahy o obsahu pojmu „vykonanie“ ponúka generálna 
advokátka vo svojom stanovisku vo veci Health Service Executive, keď v bode 61 uvádza „vy-
konanie znamená, že obsah rozsudku sa vykoná s pomocou štátneho donútenia,“18 a v bode 
65 naznačuje, že tento pojem by mal byť vykladaný autonómne a to aj napriek tomu, že „výkon 
rozhodnutia sa  spravuje právom členského štátu výkonu podľa článku 47 ods. 1 nariadenia 
Brusel IIa, keďže výklad pojmu výkon nie je otázkou exekučného konania ale je otázkou ur-
čenia, za akých okolností je nevyhnutné konanie o vyhlásenie vykonateľnosti a  toto určenie 
musí platiť jednotne na celom území Únie.“ Generálna advokátka tiež ponúka vlastný pohľad 
na obsah pojmu výkon resp. vykonanie, „pod vykonaním sa rozumie každé zrealizovanie roz-
sudku o rodičovských právach a povinnostiach verejnou mocou alebo zrealizovanie schválené 
verejnou mocou.“19

Podľa článku 47 ods. 1 nariadenia Brusel IIa sa  vykonanie riadi právnym poriadkom 
členského štátu výkonu. Zákonodarca toto pravidlo zdôrazňuje aj  v  poslednej vete recitálu 
23 preambuly nariadenia Brusel IIa „opatrenia na výkon týchto rozsudkov sa naďalej spravujú 
vnútroštátnym právom.“ Obdobne Súdny dvor Európskej únie uvádza, že „keďže vlastný výkon 
rozhodnutia vydaného súdom iného členského štátu, než je dožiadaný členský štát, ktoré je vy-
konateľné v tomto dožiadanom členskom štáte, nebol predmetom harmonizácie normotvorcov 
Únie, uplatnia sa procesné pravidlá dožiadaného členského štátu týkajúce sa výkonu roz-
hodnutia.“20 Je preto možné súhlasiť s názorom, že „nariadenie neupravuje výkon cudzieho 
rozhodnutia ale len uľahčuje výkon do tej miery, že umožňuje, aby rozhodnutie vydané v jed-
nom členskom štáte bolo spôsobilé na výkon rozhodnutia v inom členskom štáte.“21 

Pri posudzovaní vzájomného vzťahu vykonávacieho konania a konania o vyhlásení vyko-
nateľnosti podľa Nariadenie Brusel IIa môže vyvstať otázka, či je možné nariadiť výkon rozhod-
nutia vo veciach rodičovských práv a povinností pred tým, ako sa prvostupňové rozhodnutie 
o vyhlásení vykonateľnosti stane právoplatným22 resp. či  je možné túto otázku posúdiť podľa 
národných predpisov členského štátu výkonu. Hoci na  túto otázku nariadenie Brusel IIa 

18 Stanovisko generálnej advokátky Juliane Kokott prednesené dňa 28. marca 2012, vec C-92/12 PPU Health 
Service Executive proti S.C. a A.C, ECLI:EU:C:2012:177, Bod 61.

19 Rozsudok Súdneho Dvora z 26. apríla 2012, vo veci C-92/12 PPU Health service Executive proti S.C., A.C., 
ECLI: EU: C:2012:255, Bod 66.

20 Rozsudok Súdneho dvora zo  4. októbra 2018 vo  veci C-379/17, Società Immobiliare Al  Bosco Srl, EC-
LI:EU:C:2018:206, bod 25, bod 33.

21 MCELEAVY, P. in MAGNUS, U. – MANKOWSKI, P. (ed.): Brussels IIbis Regulation. European Commen-
taries on Private International Law. Munchen: Sellier European law, 2012, ISBN 978-3-935808-33-0, s. 388. 
Podobný záver je možné vyvodiť aj z Rozsudku Súdneho dvora zo 4. Októbra 2018 vo veci C-379/17, Società 
Immobiliare Al Bosco Srl, ECLI:EU:C:2018:206, bod 25, v ktorom Súdny dvor vymedzil cieľ konania o vyhlá-
sení vykonateľnosti tak, že toto konanie má umožniť, „na základe vzájomnej dôvery vo výkon súdnictva, aby 
sa rozhodnutie prijaté súdom iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa žiada o výkon rozhod-
nutia, v  tomto členskom štáte vykonalo prostredníctvom jeho začlenenia do právneho poriadku tohto štá-
tu…a aby takýto exekučný titul vyvolal právne účinky, aké sa priznávajú vnútroštátnemu exekučnému titulu.“

22 Samozrejme táto otázka je vylúčená v prípade cudzích rozhodnutí, ktoré boli osvedčené v súlade s článkom 41 
ods. 2 alebo článkom 42 ods. 2 nariadenia Brusel IIa.
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neposkytuje explicitnú odpoveď, Súdny dvor Európskej únie sa ňou zaoberal v kontexte výko-
nu cudzieho rozhodnutia o cezhraničnom umiestnení dieťaťa a rozhodol, že nariadenie Brusel 
IIa sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade rozsudku súdu členského štátu, ktorým sa naria-
ďuje umiestnenie dieťaťa proti jeho vôli do uzavretého zariadenia nachádzajúceho sa v inom 
členskom štáte, musí byť rozsudok o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti takéhoto rozhodnu-
tia prijatý obzvlášť rýchlo, pričom odvolaniam podaným proti takémuto rozsudku o vyhláse-
ní vykonateľnosti nemožno priznať odkladný účinok23. Súdny dvor založil svoje rozhodnutie 
na úvahe, že najlepší záujem dieťaťa si v prípade cezhraničných umiestnení, ktoré sa vyznačujú 
výnimočnou naliehavosťou, môže vyžiadať pripustenie fl exibilného riešenia na  čas konania 
o vyhlásenie vykonateľnosti, ak by v prípade neexistencie takéhoto riešenia boli ciele stanovené 
rozsudkom, ktorým sa nariaďuje cezhraničné umiestnenie, ohrozené plynutím času. 24 

S ohľadom na uvedené sa dá domnievať, že základným pravidlom podľa nariadenia Brusel IIa 
je, že výkon rozhodnutia nemožno založiť už na vyhlásení vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia 
o rodičovských právach a povinnostiach ešte pred uplynutím lehoty na podanie opravného pro-
striedku resp. skôr ako sa skončí konanie o opravnom prostriedku.25 Výnimky z tohto pravidla 
aj v  iných prípadoch, ako je cezhraničné umiestnenie dieťaťa, nie sú vylúčené za predpokladu 
výnimočnej naliehavosti, kedy najlepší záujem dieťaťa vyžaduje fl exibilné riešenie. Súdny dvor 
v bode 130 rozsudku vo veci Health service Executive naznačuje, že v iných ako vyššie uvede-
ných výnimočných situáciách má na ochranu najlepšieho záujmu dieťaťa slúžiť predbežné alebo 
ochranné opatrenie podľa článku 20 nariadenia Brusel IIa prijaté súdom členského štátu výkonu 
do právoplatného skončenia konania o vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia. 26

Aké účinky má  cudzie rozhodnutie v  dôsledku uznania v  režime nariadenia Brusel IIa 
a v dôsledku vyhlásenia vykonateľnosti alebo osvedčenia podľa nariadenia Brusel IIa?

Na tieto otázky nájdeme v  texte nariadenia Brusel IIa odpoveď len čiastočne, konkrétne 
v článku 47 ods. 227 nariadenia Brusel IIa ktorý stanovuje, že „akýkoľvek rozsudok vynesený 
súdom iného členského štátu a vyhlásený za vykonateľný podľa oddielu 2 alebo osvedčený v sú-
lade s článkom 41 ods. 1 alebo článkom 42 ods. 1 sa vykoná v členskom štáte výkonu za rovna-
kých podmienok, ako keby bol vynesený v tomto členskom štáte.“ 

23 Rozsudok Súdneho Dvora z 26. Apríla 2012, vo veci C-92/12 PPU Health service Executive proti S.C., A.C., 
ECLI: EU: C:2012:255, Bod 133.

24 Rozsudok Súdneho Dvora z 26. Apríla 2012, vo veci C-92/12 PPU Health service Executive proti S.C., A.C., 
ECLI: EU: C:2012:255, Bod 127.

25 Tento záver je možné podporiť aj rozhodnutím Súdneho dvora vo veci Hampshire County Council, v ktorom 
Súdny dvor konštatoval, že “výkon rozhodnutia súdu členského štátu, ktoré nariaďuje ustanovenie opatrovní-
ka a návrat detí (pozor, v tomto prípade nejde o rozhodnutie o návrate osvedčené v súlade s článkom 42 ods. 2 
nariadenia Brusel IIa – pozn. autora) a ktoré je vyhlásené za vykonateľné v dožiadanom členskom štáte pred 
tým, než dôjde k doručeniu vyhlásenia vykonateľnosti tohto rozhodnutia dotknutým rodičom, je v rozpore 
s článkom 33 ods. 1 nariadenia č. 2201/2003 v spojení s článkom 47 Charty.” Rozsudok Súdneho Dvora z 19. 
Septembra 2018 v spojených veciach C-325/18 PPU a C-375/18 PPU, Hampshire County Council, bod 75.

26 Rozsudok Súdneho Dvora z 26. Apríla 2012, vo veci C-92/12 PPU Health service Executive proti S.C., A.C., 
ECLI:EU:C:2012:255, Bod 130 až 132. Uvedené navrhuje aj generálna advokátka v bode 89 svojho stanoviska 
v tejto veci. 

27 Článok 47 ods. 2 nariadenia Brusel IIa stanovuje, že “akýkoľvek rozsudok vynesený súdom iného členského 
štátu a vyhlásený za vykonateľný podľa oddielu 2 alebo osvedčený v súlade s článkom 41 ods. 1 alebo článkom 
42 ods. 1 sa vykoná v členskom štáte výkonu za rovnakých podmienok, ako keby bol vynesený v tomto člen-
skom štáte.“
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V článku 44 nariadenia Brusel IIa je uvedené, že „osvedčenie má právne účinky len v me-
dziach vykonateľnosti rozsudku.“ Uvedené ustanovenia sa týkajú len účinkov vykonateľných 
alebo osvedčených cudzích rozhodnutí na účely výkonu cudzích rozhodnutí v inom členskom 
štáte, pričom v nariadení absentuje explicitná právna úprava účinkov uznania cudzieho rozhod-
nutia v režime nariadenia, inými slovami chýba tu obdoba § 68 ods. 128 zákona č. 97/1963 Zb. 
o  medzinárodnom práve súkromnom a  procesnom v  znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZMPS“). Vyvstáva teda otázka, či je možné na posúdenie účinkov cudzích rozhodnutí uzna-
ných v režime nariadenia Brusel IIa aplikovať § 68 ods. 1 ZMPS.

Z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie vyplýva, že „účinkom uznania musí byť v zásade 
priznanie takej právnej sily a účinnosti týmto rozhodnutiam, akú majú v členskom štáte, v ktorom 
boli vydané.“29 Nariadenie Brusel IIa tak vychádza pri posudzovaní účinkov uznania z tzv. teórie 
rozšírenia účinkov30, ktorá v praxi môže znamenať, že členský „štát uznania bude musieť rozhodnu-
tiu priznať aj účinky, ktoré jeho vlastný právny poriadok nepozná (napríklad záväznosť odôvodne-
nia rozhodnutia).“31 Naopak, ustanovenie § 68 ods. 1 ZMPS stanovuje, že uznané cudzie rozhodnu-
tia „môžu na území Slovenskej republiky vyvolať len také právne účinky, aké by vyvolalo podobné 
rozhodnutie slovenského súdu.“32 S  ohľadom na  odlišnosti chápania právnych účinkov uznania 
v režimoch uvedených právnych predpisov je možné konštatovať, že pri posudzovaní účinkov cu-
dzích rozhodnutí uznaných v režime nariadenia Brusel IIa nie je možné aplikovať ustanovenie § 68 
ods. 1 ZMPS ale je potrebné použiť teóriu rozšírenia účinkov v zmysle judikatúry Súdneho dvora.

Aké účinky má cudzie rozhodnutie v režime nariadenia Brusel IIa pri jeho výkone v inom 
členskom štáte? Judikatúru Súdneho dvora Európskej únie k tejto otázke podnetne zhrnul ge-
nerálny advokát Maciej Szpunar vo svojom stanovisku vo veci Società Immobiliare Al Bosco 
Srl,33 keď uvádza „z ustálenej judikatúry na jednej strane vyplýva, že neexistuje žiaden dôvod 
priznať rozhodnutiu vydanému v členskom štáte pri jeho výkone v inom členskom štáte prá-
va, ktoré mu neprináležia v členskom štáte pôvodu.“ 34 

28 Podľa § 68 ods. 1 ZMPS “cudzie rozhodnutie uznané slovenským súdom má rovnaké právne účinky ako roz-
hodnutie slovenského súdu.”

29 Rozsudok Súdneho dvora zo  4. Októbra 2018 vo  veci C-379/17, Società Immobiliare Al  Bosco Srl, EC-
LI:EU:C:2018:206, bod 25, bod 40.

30 Bližšie k  teórii rozšírenia účinkov pozri LINTON, M. Th e concept of  Recognition and Enforcement: Bees 
in  the European Bonnet. In RIJAVEC, V. – KENNETT, W. – KERESTEŠ, T. – IVANC, T. (eds.) Remedies 
concerning Enforcement of Foreign Judgements. Brussels I Recast. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law Interna-
tional b.V., 2018, ISBN 978-90-411-9418-3. s. 98. Autorka zároveň, v kontexte nariadenia Brusel I upozorňuje 
na rozsudok Súdneho dvora vo veci Gothal Allgemeine Versicherung C-456/11, v ktorom sa Súdny dvor ve-
noval výkladu pojmu res iudicata a konštatoval, že v prípade cezhraničného uznania rozhodnutí, je potrebné 
priznať právnu silu rozhodnutej veci nielen výroku uznaného cudzieho rozhodnutia ale aj odôvodneniu, ktoré 
predstavuje nevyhnutnú podporu samotného výroku, a preto je od výroku neoddeliteľné. 

31 LYSINA, P. – ŠTEFANKOVÁ, N. – ĎURIŠ, M. – ŠTEVČEK, M.: Zákon o medzinárodnom práve súkromnom 
a procesnom. Komentár. 1. Vydanie. Praha: C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-415-5, s. 359.

32 Tamtiež, s. 359.
33 Stanovisko generálneho advokáta Maciej Szpunar prednesené 20. Júna 2018, vec C-379/17, Società Immobi-

liare Al Bosco Srl, ECLI:EU:C:2018:472, hoci sa toto konanie týkalo výkladu ustanovení nariadenia Brusel I, 
generálny advokát v bode 60 stanoviska argumentuje judikatúrou k nariadeniu Brusel IIa a vyjadruje názor, 
že táto je uplatniteľná aj na nariadenie Brusel I. 

34 Stanovisko generálneho advokáta Maciej Szpunar prednesené 20. Júna 2018, vec C-379/17, Società Immobi-
liare Al Bosco Srl, ECLI:EU:C:2018:472, hoci sa toto konanie týkajôo výkladu ustanovení nariadenia Brusel I, 
generálny advokát, bod 60 a tam citovaná judikatúra SD EÚ.
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Toto pravidlo je možné ilustrovať na  rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie vo veci 
Health Service Executive, v ktorom Súdny dvor konštatoval, že „pokiaľ z rozsudku o (cezhra-
ničnom – pozn. autora) umiestnení (dieťaťa - pozn. autora) vyplýva, že umiestnenie bolo na-
riadené len na určitý čas, nemôže tento rozsudok, hoci bol vyhlásený za vykonateľný, slúžiť ako 
základ na nútený výkon umiestnenia na dlhšie obdobie, než bolo stanovené v predmetnom 
rozsudku“ 35 Generálny advokát Maciej Szpunar dodáva, že „cudzie rozhodnutie môže slúžiť 
ako základ na výkon v dožiadanom členskom štáte iba v rozsahu, ktorý vyplýva z rozhodnutia 
samotného.“ 36 

Avšak pri posudzovaní účinkov vykonateľného alebo osvedčeného cudzieho rozhodnu-
tia na účely jeho výkonu je potrebné zohľadniť aj pravidlo vyplývajúce z článku 47 ods. 2 
nariadenia Brusel IIa a podporené judikatúrou Súdneho dvora, že neexistuje nijaký dôvod 
priznať takémuto rozhodnutiu pri jeho výkone účinky, ktoré by nemalo rozhodnutie rovna-
kého druhu vydané priamo v členskom štáte výkonu.37 Ako uvádza vedecká literatúra, toto 
ustanovenie je inšpirované princípom asimilácie, ktorý je vyjadrený v recitáli 26 nariadenia 
Brusel Ibis, „s rozsudkom vydaným súdom v členskom štáte malo nakladať tak, ako keby bol 
tento rozsudok vydaný v dožiadanom členskom štáte.38 Preto je napríklad možné aplikovať 
právne predpisy členského štátu výkonu upravujúce výkon rozhodnutí a stanovujúce lehotu 
na podanie návrhu na výkon rozhodnutia po márnom uplynutí ktorej vykonateľnosť právne-
ho titulu zaniká uplynutím určitého času aj vo vzťahu k cudziemu rozhodnutiu, ktoré bolo 
vyhlásené za  vykonateľné39 podľa nariadenia Brusel IIa a  to aj  napriek skutočnosti, že  po 
uplynutí uvedenej lehoty bude takéto rozhodnutie naďalej vykonateľné v členskom štáte pô-
vodu. 

 2 Vykonanie rozhodnutí vo veciach rodičovských práv 
a povinností a nariadenie Brusel IIa

Problematike vykonania cudzieho rozhodnutia sú venované články 45 a 47 až 52 nariade-
nia Brusel IIa. Právna úprava vykonania podľa článku 47 ods. 1 nariadenia Brusel IIa vychádza 
zo zásady lex fori, ktorá bola viac krát spomenutá vyššie, a ktorá bola potvrdená aj v judikatúre 
Súdneho dvora Európskej únie, ktorý konštatoval, že na vlastný výkon cudzieho rozhodnutia 
sú „ako jediné uplatniteľné procesné ustanovenia dožiadaného členského štátu výkonu“40 

35 Rozsudok Súdneho Dvora z 26. Apríla 2012, vo veci C-92/12 PPU Health Service Executive proti S.C., A.C., 
ECLI: EU: C:2012:255, Bod 143.

36 Stanovisko generálneho advokáta Maciej Szpunar prednesené 20. Júna 2018, vec C-379/17, Società Immobi-
liare Al Bosco Srl, ECLI:EU:C:2018:472, bod 60.

37 Stanovisko generálneho advokáta Maciej Szpunar prednesené 20. Júna 2018, vec C-379/17, Società Immobi-
liare Al Bosco Srl, ECLI:EU:C:2018:472, bod 61 a tam citovaná judikatúra. 

38 MANGUS, U. – MANKOWSKI, P. (eds.): Brussels Ibis Regulation. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 2016, ISBN 
978-3-504-08005-1, s. 846. 

39 Rozsudok Súdneho dvora zo  4. Októbra 2018 vo  veci C-379/17, Società Immobiliare Al  Bosco Srl, EC-
LI:EU:C:2018:206.

40 Rozsudok Súdneho dvora zo  4. Októbra 2018 vo  veci C-379/17, Società Immobiliare Al  Bosco Srl, EC-
LI:EU:C:2018:206, bod 25, bod 36.
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a cudzie rozhodnutie sa vykonáva v súlade s postupmi na výkon rovnocenných vnútroštátnych 
rozhodnutí v členskom štáte výkonu. 

Kvalifi kácia určitej otázky ako procesného pravidla týkajúceho sa  výkonu rozhodnutia 
môže byť v niektorých prípadoch sporná. 

Príkladom je rozhodnutie vo veci Bohez proti Wiertzovej,41 v ktorom sa Súdny dvor Eu-
rópskej únie zaoberal okrem iného aj  vykonateľnosťou pokuty, ktorú vo  svojom rozhodnutí 
uložil belgický súd „na zabezpečenie vykonateľnosti práva styku priznaného pánovi Bohezovi. 
Podľa tohto rozhodnutia sa mala pánovi Bohezovi zaplatiť suma 1000 eur na dieťa za každý 
deň, v ktorom mu dieťa nebolo odovzdané. Maximálna suma pokuty bola belgickým súdom 
stanovená na 25.000 eur.“ 42 

Z hľadiska skúmanej problematiky je zaujímavá analýza tohto prípadu zo strany Odvolacie-
ho súdu v Helsinkách, ktorého rozhodnutie bolo predmetom kasačného opravného prostried-
ku. Tento odvolací súd potvrdil neprípustnosť návrhu podaného pánom Bohezom, ktorý sa do-
žadoval zaplatenia pokuty zo strany povinnej pani Wiertzovej z dôvodu, že sa neuskutočnili 
viaceré návštevy, takže sa už dosiahla maximálna suma pokuty, ktorú mu má pani Wiertzová 
zaplatiť. Fínsky odvolací súd uviedol, že návrh, ktorý podal Bohez patrí do rámca výkonu roz-
hodnutia o práve styku a preto v súlade s článkom 47 ods. 1 nariadenia Brusel IIa sa spravuje 
fínskym právom (lex fori) a nie právom belgickým (právo štátu pôvodu cudzieho rozhodnutia). 
Podľa fínskeho práva, súd v rámci výkonu rozhodnutia môže uložiť povinnému povinnosť spl-
niť rozhodnutie pod hrozbou pokuty43, avšak podľa fínskeho práva, na rozdiel od belgického 
práva, sa pokuta musí vždy zaplatiť štátu, a nie druhému účastníkovi konania. 44

Súdny dvor Európskej únie v tomto prípade zdôraznil, že pokuta, ktorej vymáhanie sa žiada 
v rámci konania vo veci samej, bola uložená súdom príslušným podľa nariadenia Brusel IIa pri 
rozhodovaní vo veci práva styku s dieťaťom,45 tiež poukázal na to, že pokuta má iba akcesoric-
kú povahu vo vzťahu k hlavnej povinnosti, ktorú zabezpečuje, a to povinnosti rodiča, ktorému 
bolo priznané opatrovnícke právo, spolupracovať pri výkone práva styku s dieťaťom46 a je tak 
priamo spojená s existenciou tejto hlavnej povinnosti a nemožno ju posudzovať izolovane.47 
Súdny dvor poukázal na zákaz skúmania cudzieho rozhodnutia z hľadiska veci samej podľa 
článku 26 nariadenia Brusel IIa a konštatoval, že podriadenie vymáhania pokuty pod právo 
štátu výkonu by viedlo k  tomu, že by súdu členského štátu výkonu bolo umožnené posúdiť 
okolnosti veci samej, čo by odporovalo vôli zákonodarcu a zákazu zasahovania exekučného 

41 Rozsudok Súdneho dvora z 9. Septembra 2015 vo veci C-4/14, Christophe Bohez proti Ingrid Wiertzovej, 
ECLI:EU:C:2015:563.

42 Stanovisko generálneho advokáta Maciej Szpunar prednesené 16. Apríla 2015 vo  veci C-4/14, Christophe 
Bohez proti Ingrid Wiertzovej, ECLI:EU:C:2015:233, bod 27.

43 Rozsudok Súdneho dvora z 9. Septembra 2015 vo veci C-4/14, Christophe Bohez proti Ingrid Wiertzovej, 
ECLI:EU:C:2015:563, bod 18.

44 Rozsudok Súdneho dvora z 9. Septembra 2015 vo veci C-4/14, Christophe Bohez proti Ingrid Wiertzovej, 
ECLI:EU:C:2015:563, bod 20.

45 Rozsudok Súdneho dvora z 9. Septembra 2015 vo veci C-4/14, Christophe Bohez proti Ingrid Wiertzovej, 
ECLI:EU:C:2015:563, bod 45.

46 Rozsudok Súdneho dvora z 9. Septembra 2015 vo veci C-4/14, Christophe Bohez proti Ingrid Wiertzovej, 
ECLI:EU:C:2015:563, bod 47.

47 Rozsudok Súdneho dvora z 9. Septembra 2015 vo veci C-4/14, Christophe Bohez proti Ingrid Wiertzovej, 
ECLI:EU:C:2015:563, bod 49.
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súdu do veci samej. Preto Súdny dvor Európskej únie konštatoval, že vymáhanie pokuty, ktorú 
uložil súd členského štátu pôvodu rozhodujúci vo veci samej o práve styku na účely zaručenia 
vykonateľnosti práva styku, patrí do rovnakého režimu vykonávania ako rozhodnutie o práve 
styku, ktoré uvedená pokuta zabezpečuje, a že táto pokuta sa preto musí vyhlásiť za vykonateľ-
nú podľa pravidiel defi novaných nariadením Brusel IIa. 48

Pri výklade článku 47 ods. 1 nariadenia Brusel IIa, ktorý používa pojem „vykonanie“ je po-
trebné zdôrazniť judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, ktorý konštatoval, že toto ustano-
venie sa týka len procesných pravidiel dožiadaného členského štátu, ktoré sa týkajú výkonu 
rozhodnutia, teda takých právnych pravidiel, ktoré upravujú výlučne procesné otázky, to zname-
ná možnosti výkonu rozhodnutia, nie však hmotnoprávne pravidlá týkajúce sa napríklad dôvod-
nosti cudzieho rozhodnutia ako takého, (napríklad otázky týkajúce sa právomoci súdu členského 
štátu pôvodu na vydanie cudzieho rozhodnutia), správnosti posúdenia právneho alebo skutko-
vého stavu, ktoré vykonal súd členského štátu pôvodu, ani námietky, že vnútroštátne právo alebo 
právo Únie bolo zo strany členského štátu pôvodu nesprávne aplikované, keďže v nariadení Brusel 
IIa platí zákaz preskúmania cudzieho rozhodnutia z hľadiska rozhodnutia vo veci samej.“ 49 

Aj pri aplikácii národných procesných pravidiel týkajúcich sa výkonu rozhodnutia je však 
potrebné zohľadňovať zásadu ekvivalencie (rovnocennosti) a zásadu efektivity. Podľa zásady ek-
vivalencie „sú členské štáty povinné sa postarať o to, aby podmienky vnútroštátnej právnej úpra-
vy na uplatnenie práva EÚ neboli menej priaznivé ako podmienky na uplatnenie vnútroštátneho 
práva.“ 50 V zmysle zásady efektivity je „prípustná aplikácia vnútroštátnych procesných pravidiel 
len vtedy, ak  táto aplikácia neznemožňuje alebo nadmerne nesťažuje aplikáciu práva EÚ.“ 51 

Príkladom aplikácie uvedených zásad vo vzťahu k národnej úprave vykonávania cudzích roz-
hodnutí zo strany Súdneho dvora je rozsudok vo veci Società Immobiliare Al Bosco Srl.52 

Z uvedeného vedecká literatúra v kontexte prípustnosti námietok voči výkonu rozhodnu-
tia, ktoré sú  dostupné v  jednotlivých národných úpravách členských štátov vyvodzuje, že  je 
potrebné rozlišovať medzi námietkami proti samotnému rozhodnutiu a námietkami proti vý-
konu cudzieho rozhodnutia (napr. námietky týkajúce sa  nezlučiteľnosti použitia konkrétne-
ho donucovacieho opatrenia s najlepším záujmom dieťaťa a pod.), pričom námietky uvedené 
na druhom mieste sa spravujú právom členského štátu výkonu a vo vzťahu k námietkam proti 
cudziemu rozhodnutiu je potrebné zohľadňovať napr. vyššie uvedený zákaz skúmania cudzie-
ho rozhodnutia z hľadiska veci samej či povinnosť nerozširovať dôvody neuznania stanovené 
nariadením Brusel IIa.53 

48 Rozsudok Súdneho dvora z 9. Septembra 2015 vo veci C-4/14, Christophe Bohez proti Ingrid Wiertzovej, 
ECLI:EU:C:2015:563, bod 53.

49 RIJAVEC V. – KENNETT, W. – KERESTEŠ, T. – IVANC, T. (eds.) Remedies Concerning Enforcement of For-
eign Judgements: Brussels I Recast. s. 98. 

50 LYSINA, P. – ŠTEFANKOVÁ, N. – ĎURIŠ, M. – ŠTEVČEK, M. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom 
a procesnom. Komentár. 1. Vydanie. Praha: C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-415-5. s. 273.

51 LYSINA, P. – ŠTEFANKOVÁ, N. – ĎURIŠ, M. – ŠTEVČEK, M. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom 
a procesnom. Komentár. 1. Vydanie. Praha: C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-415-5. s. 273.

52 Rozsudok Súdneho dvora zo  4. Októbra 2018 vo  veci C-379/17, Società Immobiliare Al  Bosco Srl, 
ECLI:EU:C:2018:206 bod 44 a nasl.

53 SÜHLE, R.: Der Einwand des Kindswohls bei der Durchsetzung ausländischer Entscheidungen 
in grenzüberschreitenden Sorgerechtskonfl ikten. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2015, ISBN 978-3-
86395-200-6, s. 83.
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Osobitný prístup si vyžaduje otázka výkonu cudzieho rozsudku nariaďujúceho návrat die-
ťaťa podľa článku 11 ods. 8 nariadenia Brusel IIa, ktorý bol osvedčený v súlade s článkom 42 
ods. 2 nariadenia Brusel IIa. Pre takéto cudzie rozhodnutie platí, že  je vykonateľné v  iných 
členských štátoch bez potreby vyhlásenia vykonateľnosti ale aj bez možnosti namietať voči jeho 
uznaniu. Pri vykonávaní takýchto rozhodnutí je potrebné tiež zohľadňovať rozhodnutia Súdne-
ho dvora Európskej únie vo veci Povse54 a Zarraga.55

V prípade Povse navrhovateľ pán Alpago podal na rakúsky súd návrh na výkon rozhodnu-
tia talianskeho súdu, ktorým sa nariaďuje návrat dieťaťa do Talianska podľa článku 11 ods. 8 
nariadenia Brusel IIa a ktoré bolo osvedčené v súlade s článkom 42 ods. 2 nariadenia Bru-
sel IIa. Prvostupňový rakúsky súd tento návrh zamietol, lebo výkon rozhodnutia talianske-
ho súdu predstavoval vážne nebezpečenstvo pre psychiku dieťaťa, odvolací súd zmenil toto 
rozhodnutie a nariadil návrat dieťaťa. Na základe opravného prostriedku podaného matkou, 
ktorá sa  domáhala zamietnutia návrhu na  výkon rozhodnutia, sa  vecou zaoberal Oberster 
Gerichtshof, ktorý položil Súdnemu dvoru viaceré prejudiciálne otázky, o. i. aj otázku či výkon 
talianskeho rozhodnutia osvedčeného podľa článku 42 ods. 2 možno odmietnuť v členskom 
štáte výkonu z toho dôvodu, že v dôsledku zmeny okolností, ktoré nastali po jeho prijatí, môže 
tento výkon závažne zasiahnuť do  najlepšieho záujmu dieťaťa.56 Vo  svojich pripomienkach 
vnútroštátny súd o. i. uviedol, že „podľa článku 47 ods. 2 by sa výkon mal uskutočniť za rov-
nakých podmienok, ako keby išlo o rozsudok vydaný v Rakúsku. Podľa rakúskej judikatúry 
rozhodnutie o nariadení návratu vydané v Rakúsku na základe dohovoru nemožno vykonať, 
ak  zmena situácie viedla k  vzniku závažnej hrozby, že  dieťa bude vystavené fyzickej alebo 
duševnej ujme, k čomu by mohlo dôjsť, ak by sa dlhodobo zdržiavalo v štáte výkonu... Podľa 
rakúskeho súdu je možné, že takéto rakúske rozhodnutie o nariadení návratu vydané v Ra-
kúsku by bolo nevykonateľné. Keďže článok 47 nariadenia ukladá povinnosť rovnakého za-
obchádzania ako v prípade rozsudkov vydaných v štáte výkonu, malo by to platiť aj v prípade 
talianskeho rozhodnutia.“ 57 

Súdny dvor v tomto prípade konštatoval, že „výkon osvedčeného rozhodnutia nemožno 
odmietnuť v členskom štáte výkonu z dôvodu, že vzhľadom na zmenu okolností, ktorá nastala 
po jeho prijatí, môže tento výkon závažne zasiahnuť do najlepšieho záujmu dieťaťa. Takejto 
zmeny sa treba dovolať v konaní pred príslušným súdom členského štátu pôvodu, na kto-
rý by sa mal podať aj prípadný návrh na odklad výkonu jeho rozhodnutia.“58 V súvislosti 
s článkom 47 ods. 2 nariadenia Brusel IIa Súdny dvor konštatoval, že toto ustanovenia sa týka 
iba procesných možností, podľa ktorých sa  návrat dieťaťa musí uskutočniť, a  v  nijakom 

54 Rozsudok Súdneho dvora z 1. Júla 2010 vo veci C-211/10 PPU, Doris Povse proti Maurovi Alpagovi, EC-
LI:C:2010:400, Bod 83.

55 Rozsudok Súdneho dvora z 22. Decembra 2010 vo veci C-491/10 PPU, Joseb Andoni Aquirre Zarraga proti 
Simane Pelzovej, ECLI:EU:C:2010:828.

56 Rozsudok Súdneho dvora z 1. Júla 2010 vo veci C-211/10 PPU, Doris Povse proti Maurovi Alpagovi, EC-
LI:C:2010:400, Bod 32-35.

57 Stanovisko generálnej advokátky Eleanor Sharpston prednesené 16. Júna 2010, vec C-211/10 PPU vo  veci 
Doris POvse proti Maurovi Alpagovi, ECLI:EU:C:2010:344, bod 117 – 119.

58 Rozsudok Súdneho dvora z  1. Júla 2010 vo  veci C-211/10 PPU, Doris Povse proti Maurovi Alpagovi, 
ECLI:C:2010:400, Bod 83.
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prípade nemôže byť hmotnoprávnym dôvodom na zabránenie výkonu rozhodnutia prísluš-
ného súdu. 59

V  rozhodnutí vo  veci Zarraga Súdny dvor konštatoval, že  príslušný súd členského štátu 
výkonu nemôže brániť výkonu osvedčeného rozhodnutia, ktoré nariaďuje vrátenie neopráv-
nene zadržiavaného dieťaťa z  dôvodu, že  súd členského štátu pôvodu, ktorý vydal toto roz-
hodnutie, údajne porušil článok 42 nariadenia č. 2201/2003 vykladaný v súlade s článkom 24 
Charty základných práv, keďže posúdenie existencie takéhoto porušenia patrí do výlučnej 
právomoci súdov členského štátu pôvodu.60 

Domnievame sa, že  závery Súdneho dvora Európskej únie vo  veciach Povse a  Zarra-
ga je potrebné zo strany slovenských súdov zohľadňovať pri zvažovaní aplikácie § 377, § 389 
ods. 1, § 390 písm. c) Civilného mimosporového poriadku v súvislosti s výkonom cudzieho 
rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje návrat dieťaťa do cudziny podľa článku 11 ods. 8 nariadenia 
Brusel IIa, a ktoré bolo osvedčené v súlade s článkom 42 ods. 2 nariadenia Brusel IIa. 

Nariadenie Brusel IIa tiež stanovuje osobitný dôvod, kedy nie je možné vykonať cudzie 
rozhodnutie v inom členskom štáte, konkrétne keď je toto rozhodnutie nezlučiteľné s neskor-
ším vykonateľným rozsudkom61 (článok 47 ods. 2 druhý pododsek nariadenia Brusel IIa). 
Uvedený dôvod sa uplatní pri výkone všetkých cudzích rozhodnutí patriacich do pôsobnosti 
nariadenia Brusel IIa a to bez ohľadu na to, či sú osvedčené v súlade s článkom 41 ods. 2 alebo 
článkom 42 ods. 2 nariadenia Brusel IIa alebo boli v inom členskom štáte vyhlásené za vy-
konateľné v konaní o exequatur62 a tiež bez ohľadu na to, či tento dôvod umožňuje lex fori 
štátu výkonu alebo nie. Nariadenie Brusel IIa však neupravuje konkrétny procesný postup, 
ani orgán, pred ktorým sa tento dôvod uplatniť, preto sa táto otázka bude spravovať podľa 
lex fori štátu výkonu. Domnievame sa, že v podmienkach Slovenskej republiky je v  tomto 
prípade potrebné uznesením zamietnuť návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia z dôvodu 
podľa § 377 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku, keďže ide o okolnosť, ktorá svojou 
povahou vylučuje výkon rozhodnutia a ktorá nastala po vzniku exekučného titulu. Pri vý-
klade ustanovenia článku 47 ods. 2 druhý pododsek v kontexte výkonu cudzích rozhodnutí 
osvedčených podľa článku 42 ods. 2 nariadenia Brusel IIa je však potrebné zohľadniť judika-
túru Súdneho dvora Európskej únie v zmysle ktorej sa má toto ustanovenie „vykladať v tom 
zmysle, že rozhodnutie, ktorým sa priznáva dočasné právo opatrovníctva alebo dočasné prá-
vo na  zverenie dieťaťa do  osobnej starostlivosti, ktoré následne vydal súd členského štátu 
výkonu a ktoré sa považuje za vykonateľné podľa práva tohto štátu, nemôže brániť výkonu 
osvedčeného rozhodnutia nariaďujúceho návrat dieťaťa, ktoré skôr vydal príslušný súd člen-
ského pôvodu.“ 63 

59 Rozsudok Súdneho dvora z  1. Júla 2010 vo  veci C-211/10 PPU, Doris Povse proti Maurovi Alpagovi, 
ECLI:C:2010:400, Bod 82.

60 Rozsudok Súdneho dvora z 22. Decembra 2010 vo veci C-491/10 PPU, Joseb Andoni Aquirre Zarraga proti 
Simane Pelzovej, ECLI:EU:C:2010:828, bod 75.

61 K problematike nezlučiteľnosti rozhodnutí pozri HAŤAPKA, M.: Priznávanie účinkov cudzím rozhodnutiam 
v občianskych veciach v Slovenskej republike (uznávanie a výkon); Justičná revue, 67, 2015, č. 3, s. 283-284. 

62 Je potrebné upozorniť, že uvedený dôvod je skúmaný ex off o aj v rámci konania o exequatur, ako to vyplýva 
z článku 23 písm. e) a f) nariadenia Brusel IIa. 

63 Rozsudok Súdneho dvora z  1. Júla 2010 co  veci C-211/10 PPU, vo  veci Doris Povse proti Mauro Alpago, 
ECLI:EU:C:2010:400.
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Z hľadiska výkonu cudzích rozhodnutí o úprave práva styku je významné ustanovenie člán-
ku 48 ods. 1 nariadenia Brusel IIa, ktoré dáva súdu členského štátu výkonu právomoc prijímať 
praktické opatrenia na zabezpečenie výkonu práva styku za predpokladu, že cudzie rozhod-
nutie tieto opatrenia neobsahuje alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné a pod podmienkou, 
že  sa zachovajú podstatné prvky cudzieho rozsudku. Zaujímavú úvahu vo  vzťahu k  tomuto 
ustanoveniu nájdeme v stanovisku generálneho advokáta, ktorý uvádza, že „toto ustanovenie 
necháva súdu členského štátu výkonu určitú mieru voľnej úvahy, keďže mu dovoľuje zasiah-
nuť s cieľom zabezpečiť účinný výkon práva styku. Súd členského štátu výkonu však nemô-
že preskúmať rozhodnutie vo veci samej, a môže len preskúmať, či toto rozhodnutie zahŕňa 
praktické opatrenia týkajúce sa výkonu tohto práva a či sú tieto opatrenia postačujúce. V tejto 
súvislosti Komisia vo svojich písomných pripomienkach zdôrazňuje, že súdy by mali využívať 
právomoci, ktoré im priznáva článok 48 s cieľom zabezpečiť, aby právo styku bolo vždy možné 
a  aby bol v  prípade potreby možný jeho nútený výkon.“64 Keďže ustanovenie článku 48 na-
riadenia Brusel IIa bolo v nezmenenej podobe prevzaté do článku 53 nariadenia Brusel IIb, 
domnievame sa, že pri výklad ustanovenia Brusel IIa je možné prihliadať na znenie recitálu 61 
preambuly nariadenia Brusel IIb, ktorý uvádza „v záujme uľahčenia výkonu rozhodnutí o vý-
kone práva styku z iného členského štátu, by orgány príslušné na výkon... mali byť oprávnené 
upraviť podrobnosti praktických okolností alebo právne podmienky požadované právnym po-
riadkom členského štátu výkonu. Opatrenia... by mali umožniť, aby sa v členskom štáte výkonu 
mohlo vykonať rozhodnutie, ktoré by inak bolo nevykonateľné pre svoju neurčitosť, tým, že ...
súd výkonu toto rozhodnutie skonkretizuje alebo spresní. Rovnako by sa mali ustanoviť opat-
renia na dosiahnutie súladu s právnymi požiadavkami podľa vnútroštátneho práva členského 
štátu výkonu. Žiadne z opatrení by nemalo zasahovať do zásadných prvkov rozhodnutia ani 
prekračovať jeho rámec... súdom členského štátu výkonu by nemalo byť umožnené, aby opat-
renia, ktoré ich právny poriadok nepozná, nahradili inými opatreniami.“ Autori sa  zhodujú 
na  tom, že  toto ustanovenie umožňuje prijať opatrenia za  účelom upresnenia času a  miesta 
realizácie práva styku, ak napr. tieto údaje nie sú v cudzom rozhodnutí špecifi kované dosta-
točne alebo ak nedostatočne refl ektujú podmienky v členskom štáte výkonu. Toto ustanovenie 
zároveň neumožňuje adaptáciu65 cudzieho rozhodnutia. 

Nariadenie Brusel IIa obsahuje aj ďalšie ustanovenia týkajúce sa vykonávacieho konania. 
Napríklad ustanovenie 45 nariadenia Brusel IIa určujúce, aké písomnosti predkladá účastník, 
ktorý žiada o výkon rozsudku v inom členskom štáte ako aj otázku prekladov uvedených do-
kladov, pričom z článku 52 nariadenia Brusel IIa vyplýva, že tieto písomnosti nevyžadujú vyššie 
overenie a ani splnenie podobnej formálnej náležitosti. Uvedené ustanovenia majú aplikačnú 
prednosť pred národnými úpravami v  členských štátoch.66 Článok 51 nariadenia Brusel IIa 
stanovuje, že „od účastníka, ktorý v jednom členskom štáte žiada o výkon rozsudku vydaného 

64 Stanovisko generálneho advokáta Maciej Szpunar prednesené 16. Apríla 2015 vo  veci C-4/14, Christophe 
Bohez proti Ingrid Wiertzovej, ECLI:EU:C:2015:233, Bod 78.

65 K problematike adaptácie pozri bližšie JÚDOVÁ, E. Nová úprava adaptácie v Zákone č. 97/1963 Zb. o MPSaPP. 
In Dny práva 2015. Část IV. Kodifi kace obecné části kolizního práva – cesta či omyl? Brno: Masarykova uni-
verzita, 2016, s. 106-118.

66 MCELEAVY, P. in MAGNUS, U. – MANKOWSKI, P. (ed.): Brussels IIbis Regulation. European Commentar-
ies on Private International Law. Munchen: Sellier European law, 2012, ISBN 978-3-935808-33-0 s. 373.
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v inom členskom štáte, nemožno požadovať zloženie záruky, zálohy alebo preddavku z dôvodu, 
že nemá obvyklý pobyt alebo nie je štátnym príslušníkom členského štátu výkonu. 

 3 Vykonávanie cudzích rozhodnutí a nariadenie Brusel IIb

Právna úprava uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí67 je obsiahnutá v kapitole IV Na-
riadenia Brusel IIb a rozlišuje, podobne ako nariadenie Brusel IIa, privilegované rozhodnu-
tia68 a ostatné rozhodnutia vo veciach rodičovských práv a povinností. Zaujímavosťou a no-
vinkou, v porovnaní s nariadením Brusel IIa je, že ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú aj na 
rozhodnutia, ktorými sa nariaďuje návrat dieťaťa do iného členského štátu podľa Haagskeho 
dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, ak sa majú vykonať 
v inom členskom štáte.69 

Okrem kapitoly IV nariadenia Brusel IIb nájdeme ustanovenie týkajúce sa výkonu rozhod-
nutia o nariadení návratu dieťaťa aj v článku 28 nariadenia Brusel IIa, toto ustanovenie ukladá 
súdu členského štátu, do ktorého bolo dieťa neoprávnene premiestnené alebo v ktorom je ne-
oprávnene zadržiavané, konať o návrhu na výkon rozhodnutia o nariadení návratu urýchlene 
a stanovuje povinnosť na žiadosť účastníka žiadajúceho o výkonu alebo na žiadosť ústredného 
orgánu informovať o dôvodoch omeškania, ak sa rozhodnutie nevykonalo do 6 týždňov odo 
dňa začatia vykonávacieho konania. Článok 28 nariadenia Brusel IIa sa však netýka výkonu 
cudzích rozhodnutí ale uplatní sa pri výkone vnútroštátnych rozhodnutí, teda napr. v prípa-
de, že slovenský súd vykonáva rozhodnutie slovenského súdu nariaďujúce návrat maloletého 
do cudziny. 

Podľa kapitoly IV nariadenia Brusel IIb sa rovnako ako podľa nariadenia Brusel IIa rozhod-
nutia vydané v členskom štáte uznávajú v ostatných členských štátoch bez potreby osobitného 
konania (článok 30) a v prípade privilegovaných rozhodnutí nie je vôbec možné namietať proti 
ich uznaniu, okrem prípadu a v rozsahu, v akom je rozhodnutie nezlučiteľné s neskorším roz-
hodnutím vo veci rodičovských práv a povinností (článok 43).

Nariadenie Brusel IIb ruší požiadavku vyhlásenia vykonateľnosti pre všetky rozhodnutia 
vo veciach rodičovských práv a povinností (článok 34 ods. 1 a článok 45 ods. 1 nariadenia Bru-
sel IIa), ktorá sa uplatňuje podľa nariadenia Brusel IIa vo vzťahu k iným ako privilegovaným 

67 Podľa článku 2 ods. 1 pojem rozhodnutie zahŕňa “rozhodnutie súdu členského štátu vrátane vyhlásenia, príka-
zu alebo rozsudku o rodičovských právach a povinostiach. Podľa článku 2 ods. 1 písm. b) na účely kapitoly 
IV tento pojem zahŕňa aj predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení, ktoré nariadil súd s právomocou 
vo veci samej alebo ktoré boli nariadené v súlade s článkom 27 pods. 5 v spojení s článkom 15. Podľa recitálu 
14 preambuly nariadenia Brusel IIb ako rozhodnutie by sa mala uznať a vykonať akákoľvek dohoda schválená 
súdom po preskúmaní merita veci v súlade s vnútroštátnym právom a vnútroštátnymi postupmi.

68 Privilegovanými rozhodnutiami sú, rovnako ako podľa nariadenia Brusel IIa rozhodnutia o  úprave práva 
styku a  rozhodnutia podľa článku 29 ods. 6, z ktorých vyplýva povinnosť návratu dieťaťa za predpokladu, 
že boli osvedčené v členskom štáte pôvodu v  súlade s  článkom 47 nariadenia Brusel IIb. (pozri článok 42 
nariadenia Brusel IIb) .

69 Článok 1 ods. 3 nariadenia Brusel IIb a článok 2 ods. 1 písm. a) Nariadenie Brusel IIa tieto rozhodnutia vy-
lučuje z vecnej pôsobnosti ustanovení o uznávaní a výkone rozsudkov, kedže podľa článku 19 Haagskeho do-
hovoru o občianskorprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí ich nie je možné považovať za rozhod-
nutie o určení opatrovníckeho práva. 
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rozhodnutiam pred ich výkonom v inom členskom štáte. Uvedené však neznamená, že v reži-
me nariadenia Brusel IIb nebudú cudzie rozhodnutia pred ich výkonom v inom členskom štáte 
skúmané z hľadiska existencie dôvodov na zamietnutie uznania podľa článku 39 nariadenia 
Brusel IIb. Skúmanie týchto dôvodov ostáva zachované ale presúva sa do vykonávacieho kona-
nia. (článok 41 nariadenia Brusel IIb). 

Postup pri výkone cudzích rozhodnutí sa aj podľa nariadenia Brusel IIb spravuje právom 
členského štátu výkonu. (článok 51 ods. 1 nariadenia Brusel IIb), pričom, ako uvádza recitál 
60 preambuly nariadenia Brusel IIb „malo by byť vecou orgánu príslušného na výkon... aby 
nariadil, prijal alebo zabezpečil špecifi cké opatrenia v  štádiu výkonu, ako napríklad akékoľ-
vek nedonucovacie opatrenia... podľa vnútroštátneho práva daného štátu alebo donucovacie 
opatrenia... vrátane pokút, uväznenia alebo privedenia dieťaťa exekútorom.“ Avšak v dôsledku 
zrušenia konania o exequatur bolo potrebné pristúpiť k harmonizovaniu niektorých prvkov 
vykonávacieho konania v jednotlivých členských štátoch.

Okrem zjednotenia požiadaviek na písomnosti, ktoré sa majú predložiť keď sa žiada o vý-
kon rozhodnutia v  inom členskom štáte, preklady týchto písomností (článok 35, článok 46, 
článok 91 nariadenia Brusel IIb) a vyššie overenie či podobné formálne náležitosti (článok 90 
nariadenia Brusel IIb), či poskytovanie právnej pomoci (článok 74 nariadenia Brusel IIb), na-
riadenie Brusel IIb stanovuje zákaz požadovania zábezpeky alebo preddavku od účastníka, kto-
rý žiada o výkon rozhodnutia vydaného v inom členskom štáte z dôvodu, že je cudzím štátnym 
príslušníkom alebo nemá v členskom štáte výkonu obvyklý pobyt (článok 75 nariadenia Brusel 
IIb) a dáva účastníkovi, ktorý žiada o výkon cudzieho rozhodnutia právo nemať v členskom štá-
te výkonu poštovú adresu na doručovanie (článok 51 ods.2), zároveň toto nariadenie stanovuje, 
že takýto účastník musí mať splnomocneného zástupcu v členskom štáte výkonu len v tom prí-
pade, keď je to v členskom štáte výkonu povinné bez ohľadu na štátnu príslušnosť účastníkov. 

Nariadenie harmonizuje niektoré dôvody na zamietnutie a prerušenie výkonu rozhodnutia 
(články 41, 50, 56 a 63 nariadenia Brusel IIb) a explicitne stanovuje, že iné dôvody pre preruše-
nie či zamietnutie výkonu rozhodnutia, ktoré existujú podľa národného práva členského štátu 
výkonu je možné uplatniť len pokiaľ nie sú nezlučiteľné s uplatnením harmonizovaných dôvo-
dov uvedených vyššie (článok 57 nariadenia Brusel IIb). Z recitálu 63 preambuly nariadenia 
vyplýva, že prípustnými národnými dôvodmi môžu byť „napríklad tvrdenie, že konanie, ktoré 
vyžaduje rozhodnutie už bolo vykonané alebo sa jeho vykonanie stalo nemožným v prípade 
vyššej moci, vážnej choroby osoby, ktorej sa má dieťa odovzdať alebo uväznenia alebo úmrtia 
tejto osoby, skutočnosti, že  štát, do  ktorého má  byť dieťa vrátané sa  po vydaní rozhodnutia 
zmenil na vojnovú zónu alebo že cudzie rozhodnutie z hľadiska právneho poriadku členského 
štátu výkonu nemá vykonateľný obsah a nemožno ho na tento účel upraviť,“ napr. v prípade 
rozhodnutí o úprave práva styku prostredníctvom opatrení na výkon práva styku podľa článku 
54 nariadenia Brusel IIb. 

Nariadenie harmonizuje aj niektoré prvky postupu pri podávaní návrhu na zamietnutie 
výkonu rozhodnutia (článok 59 až 62) a postupu súdu pri prerušení vykonávacieho konania 
(napr. článok 56 ods. 5, článok 63 ods. 2 nariadenia Brusel IIb).

Je teda zrejmé, že v porovnaní s ustanoveniami nariadenia Brusel IIa sú v dôsledku zru-
šenia požiadavky vyhlásenia vykonateľnosti znateľné významnejšie zásahy nariadenia Brusel 
IIb do  samotného vykonávacieho konania, čo  si vyžiada zo  strany orgánov členského štátu 
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výkonu naozaj obozretný prístup pri výkone cudzích rozhodnutí vo veciach rodičovských práv 
a povinností a nielen nutnosť aplikácie ustanovení nariadenia Brusel IIb popri vnútroštátnych 
predpisoch ale aj povinnosť posudzovať zlučiteľnosť vnútroštátnych predpisov s právnou úpra-
vou podľa tohoto nariadenia. 

 Záver

Analýza ustanovení nariadenia Brusel IIa a nariadenia Brusel IIb a ich komparácia nazna-
čuje, že hoci právna úprava výkonu cudzích rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a po-
vinností naďalej rešpektuje zásadu lex fori sme svedkami trendu postupujúcej harmonizácie 
niektorých prvkov vykonávacieho konania vo vzťahu k výkonu cudzích rozhodnutí vo veciach 
rodičovských práv a povinností podľa skúmaných právnych nástrojov. 

Pozitívom je, že cieľom týchto harmonizačných snáh je nielen „vytvorenie rovnakých pod-
mienok v oblasti cezhraničného výkonu rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností 
v  členských štátoch“70 ale aj  zabezpečenie rešpektovania práva na obhajobu osoby, voči kto-
rej sa o výkon žiada71 a hľadanie správnej rovnováhy medzi právom navrhovateľa dosiahnuť 
v zásade čo najskorší výkon rozhodnutia a potrebou čo najväčšmi obmedziť vystavenie dieťa-
ťa takým potenciálne traumatizujúcim donucovacím opatreniam výkonu len na prípady, keď 
sa tomu nie je možné vyhnúť. 72
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 Úvod

Článok sa zaoberá postavením komisára pre deti v právnom poriadku Slovenskej republiky 
s poukazom na problematickosť výkonu súdnych rozhodnutí. 

 1 Postavenie komisára pre deti v právnom poriadku Slovenskej 
republiky

Jednou z aktuálnych tém a často kladenou otázkou v rámci diskusií odborníkov, je aj prob-
lematika pôsobnosti komisára pre deti. Je to pochopiteľné, nakoľko inštitút komisára pre deti 
sa postupne úspešne etabluje v spoločnosti a čoraz viac osôb, vrátane maloletých detí,1 sa so 
svojimi podnetmi obracia práve na komisára pre deti. 

Dňa 25. júna 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon 
č. 176/ 2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o komisárovi pre deti“), ktorý napl-
nil záväzky Slovenskej republiky vplývajúce z medzinárodných dohovorov Organizácie spoje-
ných národov (ďalej len „OSN“) a to Dohovoru OSN o právach dieťaťa (ďalej len „Dohovor“)2 
a jeho troch opčných protokolov,3 ako aj Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným po-
stihnutím4 a jeho opčného protokolu.5 

Správa o priebehu a výsledkoch prerokovania Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej period-
ickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru Výborom OSN pre práva dieťaťa 

1 Ďalej v texte bude kategória maloleté dieťa označená jednotným pojmom „dieťa.“
2 Publikovaný ako Oznámenie Federálneho Ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb.
3 1. Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfl iktoch - publikovaný ako 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 256/2009 Z. z.
 2. Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografi i - pub-

likovaný ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 424/2004 Z. z. 
 3. Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (OPCP) - publikovaný ako Oznáme-

nie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 91/2014 Z. z.
4 Publikovaný ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.
5 Publikovaný ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 318/2010 Z. z.
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a návrh gescie k Záverečným odporúčaniam Výboru OSN pre práva dieťaťa obsahuje odpo-
rúčanie, aby zmluvný štát zabezpečil nezávislosť inštitútu komisára pre deti, v zmysle procesu 
jeho zvolenia, fi nancovania, mandátu a imunity s cieľom garantovať plný súlad s Parížskymi 
princípmi. Právna úprava utvorila podmienky na nezávislé pôsobenie komisára pre deti, od-
delene od výkonu oprávnení od iných orgánov s kompetenciami v oblasti ľudských práv s fi -
nancovaním prostredníctvom dotácie zo  štátneho rozpočtu podľa zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takáto 
forma fi nancovania je plne v súlade s Parížskymi princípmi.

 1.1 Nezávislosť komisára pre deti
Podľa § 2 ods. 2 tohto zákona predstavuje komisár pre deti nezávislý orgán, ktorý svoju pô-

sobnosť vykonáva oddelene od iných orgánov, pričom sa na komisára pre deti má právo obrátiť 
každý a to vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Nezávislosť komisára pre deti znamená, že žiadny orgán verejnej moci nemá oprávnenie 
vydávať príkazy, ktoré by mohli formovať rozhodnutie komisára pre deti v tom smere, či uplatní 
svoju právomoc alebo akým spôsobom ju uplatní. Nezávislosť má zásadný význam pre existen-
ciu inštitútu komisára pre deti. Zárukou nezávislosti komisára pre deti je nezlučiteľnosť funkcie 
komisára pre deti s inými ústavnými funkciami. Komisár pre deti nemôže popri výkone tejto 
funkcie vykonávať funkciu v  inom orgáne verejnej moci alebo inú platenú funkciu, byť čle-
nom politickej strany alebo politického hnutia, podnikať, ani vykonávať inú zárobkovú činnosť 
okrem správy vlastného majetku, správy majetku dieťaťa, správy majetku osoby, ktorej spôso-
bilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo správy majetku osoby, ktorá bola pozbavená 
spôsobilosti na právne úkony, a vedeckej, pedagogickej, literárnej, a umeleckej činnosti. Ak by 
aj po úspešnej voľbe vykonával vyššie uvedené funkcie, alebo činnosti, je povinný do 30 dní 
odo dňa začatia výkonu funkcie takúto činnosť, resp. funkciu ukončiť alebo vykonať zákonom 
ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.

 1.2 Voliteľnosť komisára pre deti
Funkcia komisára pre deti sa obsadzuje voľbou v Národnej rade Slovenskej republiky z kan-

didátov navrhnutých príslušným výborom Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na kan-
didáta spôsobilý vyvolať právne účinky, je oprávnený predložiť príslušnému výboru Národnej 
rady Slovenskej republiky len poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. 

Zákon o komisárovi pre deti v § 15 ods. 1 určuje niekoľko podmienok, pričom za komisára 
pre deti možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá 
a) je občanom Slovenskej republiky,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d) je bezúhonná,
e) je akceptovaná reprezentatívnymi organizáciami a
f) písomne súhlasila s kandidatúrou za komisára.

Zákon o  komisárovi pre deti žiadnym spôsobom neumožňuje upustiť od  ktorejkoľvek 
z týchto podmienok, pričom splnenie podmienok voliteľnosti overuje príslušný výbor Národnej 
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rady Slovenskej republiky a musia byť splnené počas celého funkčného obdobia komisára pre 
deti. Podmienka, ktorá je vyjadrená v § 15 ods.1 písm. e) tohto zákona znamená, že kandidát 
na komisára pre deti sa musí preukázať podporným stanoviskom najmenej piatich reprezen-
tatívnych organizácií. Za reprezentatívnu organizáciu sa na účely tohto zákona považuje ob-
čianske združenie alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ak má 
predmet činnosti v  oblasti presadzovania a  ochrany práv detí a  pôsobí najmenej päť rokov 
v tejto oblasti, ak sa preukazuje akceptácia fyzickej osoby, ktorá kandiduje za komisára pre deti.

 1.3 Pôsobnosť komisára pre deti

Pôsobnosť komisára pre deti je upravená v ustanoveniach § 3 a § 4 zákona o komisárovi 
pre deti.

V ustanovení § 3 ods. 1 zákona o komisárovi pre deti sa defi nuje pôsobnosť komisára pre 
deti vo vzťahu k orgánom verejnej správy. Orgánmi verejnej správy sú pre účely tohto záko-
na, orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, právnické a fyzické osoby, ktoré podľa 
osobitého predpisu zasahujú do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti 
verejnej správy, ako aj právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré nepatria medzi 
orgány verejnej správy. Môžeme teda konštatovať, že ide o všetky subjekty pôsobiace v oblasti 
práv detí, alebo ktorých činnosť sa môže práv detí dotýkať okrem súkromných fyzických osôb. 
Dôležitým je aj negatívne vymedzenie pôsobnosti komisára pre deti defi nované v § 3 ods. 2 
zákona o komisárovi pre deti. Pôsobnosť komisára pre deti sa nevzťahuje na výkon právomoci 
Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej repub-
liky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, prokuratúry, súdu, Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, komisára pre osoby so zdravotným postihnu-
tím, spravodajských služieb a na výkon rozhodovacích právomocí policajta, ktorý je orgánom 
činným v trestom konaní; to neplatí, ak ide o právomoci, ktoré tieto orgány vykonávajú ako 
orgány verejnej správy. 

Ustanovenie § 4 zákona o  komisárovi pre deti vymedzuje pôsobnosť komisára pre deti 
v pomerne širokom rozsahu najmä, aby vykonával svoje oprávnenia smerom ku konkrétnym, 
individuálnym prípadom, ale tiež, aby komisár pre deti sledoval stav a vývoj politík v uplatňo-
vaní práv dieťaťa všeobecne. Úlohou komisára pre deti je aj zabezpečiť, aby boli nielen vyjadro-
vané, ale najmä vypočuté názory detí v otázkach týkajúcich sa ich ľudských práv. Presadzovanie 
názorov detí v  spoločnosti je  jednou zo základných priorít komisára pre deti, t. j.. má plniť 
úlohu hovorcu detí v spoločnosti. K úlohám komisára pre deti patria aj aktivity na podporu 
dodržiavania práv dieťaťa a na zvyšovanie celospoločenského povedomia o právach dieťaťa. 

Zákon o komisárovi pre deti v § 4 ods. 1 stanovil komisárovi pre deti pomerne silné opráv-
nenia tak, aby zodpovedali požiadavkám kladenými na  vnútroštátne inštitúcie na  ochranu 
a podporu ľudských práv v súlade s Parížskymi princípmi.

Komisár pre deti:
1. posudzuje na základe podnetu alebo z vlastne iniciatívy dodržiavanie práv dieťaťa; 
2. monitoruje dodržiavanie práv dieťaťa najmä vykonávaním nezávislého zisťovania plnenia 

záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, 
a uskutočňovaním výskumov a prieskumov na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv detí;
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3. presadzuje záujmy detí v spoločnosti, spolupracuje s deťmi priamo alebo prostredníctvom 
organizácii pôsobiacich v  oblasti práv detí, konzultuje s  deťmi veci, ktoré sa  ich týkajú, 
skúma názory detí a podporuje ich záujem o verené otázky;

4. podporuje zvyšovanie povedomia o právach dieťaťa v spoločnosti;
5. spolupracuje so zahraničnými subjektmi a medzinárodnými subjektmi, ktoré sa podieľajú 

na výkone práv dieťaťa alebo ochrane práv dieťaťa; 
6. predkladá oznámenia v mene dieťaťa alebo detí podľa časti II Opčného protokolu k Doho-

voru OSN o právach dieťaťa o procedúre oznámení.
Komisár pre deti pri vybavovaní podnetu, ale tiež pri postupe z vlastnej iniciatívy môže 

od subjektov, ktoré sú v jeho pôsobnosti požadovať informácie a údaje na účely na posúdenia 
dodržiavania práv dieťaťa a na účely monitorovania dodržiavania práv dieťaťa, môže tiež po-
žadovať kópie spisovej dokumentácie vrátane obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových 
záznamov na účely na posúdenia dodržiavania práv dieťaťa. Od orgánov verejnej správy je ko-
misár pre deti oprávnený požadovať tiež výkon ich oprávnení. Ak by v rámci posudzovania 
podnetu alebo monitorovacej činnosti dospel komisár pre deti k záveru, že práva dieťaťa boli 
porušené alebo ohrozené, je tiež oprávnený od zodpovedných orgánov verejnej správy požado-
vať aj prijatie opatrení príslušného orgánu verejnej správy. 

Komisár pre deti je tiež oprávnený hovoriť aj bez prítomnosti tretích osôb s dieťaťom, ktoré 
je umiestnené v mieste, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie, alebo 
ochranná výchova alebo v mieste, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie 
alebo neodkladné opatrenie podľa osobitného predpisu. 

V  rámci svojej činnosti je  komisár pre deti oprávnený podávať vyjadrenia v  prípadoch, 
v ktorých posudzoval dodržiavanie práv dieťaťa na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy. 
Komisár pre deti vydáva stanoviská vo  veciach dodržiavania práv detí. Významným opráv-
nením, ktoré je pomerne často aplikované v praxi, je ustanovenie § 4 ods. 2, písm. g) zákona 
o komisárovi pre deti, v zmysle ktorého je komisár pre deti oprávnený zúčastniť sa súdneho 
konania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi.

Pri posudzovaní individuálnych podnetov, je kľúčové objektivizovanie skutkového stavu, 
ktorý popisuje podávateľ. V rámci objektivizácie skutkového stavu v súlade s § 4 ods. 2, písm. 
a) zákona o komisárovi pre deti komunikuje komisár pre deti s príslušnými orgánmi verejnej 
správy za  účelom poskytnutia ich stanovísk a  vyjadrení v  predmetnej veci, ako aj  kópií vy-
braných častí spisovej dokumentácie. Po analýze dokumentov ďalej vyhodnocuje, či v danom 
prípade došlo k porušeniu alebo ohrozeniu práv dieťaťa. Ak na základe preskúmania všetkých 
skutočností zistí, že došlo k porušeniu alebo ohrozeniu práv dieťaťa, je oprávnený v zmysle zá-
kona o komisárovi pre deti nielen poukázať na porušenie alebo ohrozenie práv dieťaťa v zmysle 
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, ale má právo navrhovať pro-
striedky nápravy a vydávať stanoviská k dodržiavaniu práv dieťaťa. 

Ku kľúčovým ustanoveniam v rámci oprávnení komisára pre deti patrí ustanovenie § 4 ods. 2 
písm. g) zákona o komisárovi pre deti, v zmysle ktorého je oprávnený zúčastniť sa súdneho ko-
nania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdom. Z aplikačnej praxe vyplýva, že v rámci 
posudzovania a vyhodnotenia konkrétneho podnetu môže komisár pre deti vstúpiť do súdneho 
konania týkajúceho sa dieťaťa len na základe uznesenia súdu o pribratí do konania. Ak príslušný 
súd rozhodne o pribratí do konania, komisár pre deti sa stáva účastníkom konania a prináležia 
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mu procesné práva a povinnosti subjektu pribratého do konania. Účasť komisára pre deti v týchto 
konaniach má významný vplyv na samotný priebeh konania a významne prispieva k naplneniu 
princípov, na ktorých je mimosporový proces vybudovaný. Ide predovšetkým o princíp rovnosti, 
princíp materiálnej pravdy, princíp vyšetrovací, princíp hospodárnosti a efektívnosti konania. 

Komisár pre deti v týchto konaniach má špecifi cké postavenie, odlišné od účastníkov ko-
nania. Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“) mu priznáva 
určité procesné práva a povinnosti, ktoré sú odvodené od rozsahu procesných práv a povinnos-
tí účastníkov konania. Z odlišného procesného postavenia vyplýva, že súd nepriberá komisára 
pre deti vo  vzťahu k  určitému či  konkrétnemu účastníkovi, ale komisár pre deti je  pribratý 
do samotného konania. Z uvedeného dôvodu je oprávnený na všetky procesné úkony okrem 
tých, ktoré môže vykonať len subjekt právneho vzťahu. Komisár pre deti v rozsahu svojej pô-
sobnosti vystupuje vždy v najlepšom záujme dieťaťa.

K ďalším špecifi ckým oprávneniam komisára pre deti patrí aj oprávnenie predkladať oznáme-
nia v mene dieťaťa alebo skupiny detí podľa časti II Opčného protokolu k Dohovoru OSN o prá-
vach dieťaťa o procedúre oznámení (ďalej len „opčný protokol“). Podmienky, za ktorých je možné 
predmetné oznámenie predložiť Výboru OSN pre práva dieťaťa, upravuje priamo opčný protokol 
(napr. len v prípade, ak sa vyčerpali všetky dostupné vnútroštátne opravné prostriedky). Zákon 
o komisárovi pre deti tiež oprávňuje komisára pre deti podávať vyjadrenia v individuálnych prí-
padoch, ktoré posudzoval a vydávať stanoviská vo všeobecnosti k veciam týkajúcich sa dodržia-
vania práv dieťaťa. V súlade s ustanoveniami vo Všeobecnom komentári Výboru OSN pre práva 
dieťaťa č. 26 môže komisár pre deti priamo, nezávisle a  samostatne informovať verejnosť, ako 
aj zverejňovať svoje stanoviská aj prostredníctvom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

V rámci právneho poriadku Slovenskej republiky v oblasti ochrany práv a záujmov detí 
v záujme zvýšenej ochrany poskytuje zákon o komisárovi pre deti ochranu deťom, a tým napĺňa 
záväzky vyplývajúce z  medzinárodných dohovorov, ktorými je  Slovenská republika viazaná, 
ako aj základný princíp právneho štátu. 

Komisár pre deti ako predstaviteľ národnej nezávislej ľudsko-právnej inštitúcie presadzuje 
dôslednú implementáciu princípu najlepšieho záujmu dieťaťa a všetkých ostatných práv die-
ťaťa pri dôslednej implementácii Dohovoru a  jeho opčných protokolov na  národnej úrovni 
aj v rámci svojho členstva vo Výbore pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národ-
nostné menšiny a rodovú rovnosť. Komisár pre deti je členom pracovnej skupiny tohto výboru 
pre prípravu Národného akčného plánu pre deti, ako základného nástroja pre cielený a koordi-
novaný postup pri implementácii Dohovoru na národnej úrovni. 

 2 Najlepší záujem dieťaťa v pôsobnosti komisára pre deti

V poslednom období sa na komisára pre deti obracajú zákonní zástupcovia, resp. zákonný 
zástupca, ako aj samotné dieťa/deti v prípadoch, kedy aj napriek právoplatnému a vykonateľné-
mu rozhodnutiu súdu nedochádza k rešpektovaniu najlepšieho záujmu dieťaťa, a to aj napriek 

6 Všeobecný komentár č. 2 (2002) Úloha nezávislých národných inštitúcií pre ľudské práva v podpore a ochrane 
práv dieťaťa.
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tomu, že v čase rozhodovania súdu a následne v samotnom rozhodnutí súdu bol najlepší záu-
jem dieťaťa refl ektovaný. 

V zmysle Dohovoru je povinnosťou štátu rešpektovať a vykonávať právo dieťaťa na posúde-
nie a prioritné uplatňovanie jeho najlepšieho záujmu. 

Článok 3 ods. 1 Dohovoru garantuje dieťaťu právo na  posúdenie a  rešpektovanie jeho 
najlepších záujmov pri akýchkoľvek postupoch, opatreniach, rozhodnutiach, uplatňovaných 
vo všetkých legislatívnych, administratívnych, súdnych konaniach a rozhodnutiach, ako aj vo 
všetkých politikách, vnútroštátnych právnych predpisoch, programoch, projektoch, relevant-
ných pre deti a s dopadom na deti. Toto právo sa vzťahuje na jednotlivé deti, skupinu detí alebo 
deti všeobecne a vyjadruje jednu zo základných hodnôt, na ktorých je Dohovor budovaný. Vý-
raz „prvoradé hľadisko“ znamená, že najlepší záujem dieťaťa sa nesmie posudzovať na rovnakej 
úrovni s inými hľadiskami. Opodstatnenosť tejto silnej pozície je daná špecifi ckou situáciou, 
v ktorej sa dieťa nachádza alebo ktorá sa ho primárne týka.

Okrem práva dieťaťa sú v tomto článku Dohovoru obsiahnuté tiež povinnosti verejných, 
súdnych, zákonodarných orgánov alebo súkromných subjektov zabezpečiť, aby sa pri všetkých 
aktivitách týkajúcich sa detí v prvom rade prihliadlo na najlepší záujem dieťaťa. Štát je po-
vinný prijať všetky potrebné cielené a konkrétne opatrenia pre úplné vykonávanie tohto práva.

Z pohľadu posudzovania najlepšieho záujmu dieťaťa je každé dieťa jedinečné. Povinnosť 
zohľadniť okolnosti každého prípadu je garantovaná komplexnosťou, pružnosťou a adaptabili-
tou tohto pojmu. Rozhodnými kritériami, ktoré majú byť použité pri posudzovaní najlepšieho 
záujmu sú najmä osobný kontext, aktuálna situácia a potreba dieťaťa. Výbor OSN pre práva 
dieťaťa vo  Všeobecnom komentári Výboru OSN pre práva dieťaťa č. 147 zdôrazňuje, že  pri 
posudzovaní najlepšieho záujmu sa má prihliadať najmä na okolnosti, ktoré súvisia s individu-
álnymi charakteristikami dieťaťa. Ide najmä o charakteristiky ako vek, pohlavie, stupeň zrelosti, 
skúsenosti, príslušnosť k menšinovej skupine, telesné, zmyslové alebo intelektuálne postihnu-
tie, ako aj sociálny kontext, v ktorom dieťa žije. Do úvahy by mali byť brané okolnosti ako prí-
tomnosť, či absencia rodičov, kvalita vzťahov dieťaťa s biologickou alebo náhradnou rodinou, 
prostredie, v ktorom dieťa žije a pod.

Najlepší záujem dieťaťa je komplexným, pružným a fl exibilným pojmom. Jeho obsah sa má 
určiť podľa okolností prípadu, v ktorom sa dieťa nachádza alebo ktoré sa dieťaťa dotýkajú, prí-
padne dieťa ovplyvňujú. Preto aj prijatie konkrétnych rozhodnutí alebo opatrení vždy závisí 
od posúdenia celkovej situácie dotknutého dieťaťa. Najlepší záujem dieťaťa má byť riadne in-
tegrovaný a konzistentne uplatňovaný, nielen vo všetkých vykonávacích opatreniach a súdnych 
konaniach, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú dieťa, ale tento princíp má byť implemen-
tovaný do rozhodovacej činnosti zákonodarných orgánov, samosprávnych orgánov a ďalších 
subjektov v týchto oblastiach. 

Z Dohovoru, ktorý zaväzuje Slovenskú republiku, vyplýva pozitívny záväzok štátu urobiť 
opatrenia, prostredníctvom ktorých sa každému dieťaťu zabezpečí možnosť uplatniť svoje prá-
va zaručené týmto Dohovorom (II. ÚS 47/97). Ústava Slovenskej republiky garantuje deťom 
a mladistvým osobitnú ochranu (článok 41 ods. 1). 

7 Všeobecný komentár Výboru OSN pre práva dieťaťa č. 14 (2013) o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho 
alebo jej najlepšieho záujmu.
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Najlepší záujem dieťaťa by mal predstavovať strategický princíp pri tvorbe všetkých verej-
ných politík a pri prijímaní opatrení s dosahom na deti. Ako vyplýva z našich poznatkov, škála 
uplatňovaných prístupov v rozhodovacej činnosti príslušných orgánov je rôznorodá, v našom 
príspevku však venujeme pozornosť výkonu rozhodnutia týkajúceho sa detí.

 3 Výkon súdneho rozhodnutia v aplikačnej praxi komisára 
pre deti

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých detí8 tzv. personálna exekúcia je v našom práv-
nom poriadku upravená v CMP, v jeho 4. časti (špecifi cky §§ 370 až 391) a ďalej sú podrobnosti 
výkonu upravené vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z. 
z 27. júna 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 
(ďalej len „vyhláška“). V prípadoch výkonu rozhodnutí cudzích orgánov vo veciach maloletých 
sa uplatňujú ustanovenia Nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone 
rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zru-
šuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (ďalej len „Nariadenie 2201/2003“) alebo medzinárodných 
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, prípadne zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárod-
nom práve súkromnom a procesnom. Čo je rozhodnutím cudzieho orgánu, cudzou verejnou 
listinou alebo dohodou uzavretou v cudzine upravuje aj § 2 vyhlášky.

Ustanovenie § 370 CMP formuluje osobitosti exekučného titulu ako materiálneho predpo-
kladu začatia personálnej exekúcie. Podľa § 370 ods. 1 CMP ide o súdne rozhodnutia, v ktorých 
bola upravená starostlivosť o maloletého, styk s maloletým alebo iná ako peňažná povinnosť 
vo vzťahu k maloletému. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia ide aj o rozhodnutia o návrat maloleté-
ho do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní. Podľa § 370 ods. 3 CMP sa po-
stupuje aj vtedy, ak z osobitného predpisu alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 
republika viazaná, vyplýva vykonateľnosť dohody alebo verejnej listiny, ktorou bola upravená 
starostlivosť o maloletého, styk s maloletým alebo iná ako peňažná povinnosť vo vzťahu k ma-
loletému. 

Základným predpokladom pre uskutočnenie výkonu rozhodnutia je existencia vykonateľ-
ného exekučného titulu. Vo veciach starostlivosti o maloletých to môže byť rozsudok, uznese-
nie, ktorým súd rozhoduje vo veci samej alebo rozhodnutie cudzieho štátu (vrátane vykonateľ-
nej dohody alebo verejnej listiny).

Vo všeobecnosti vždy vo veciach starostlivosti o maloletých má byť v popredí celospolo-
čenský záujem týkajúci sa ich ochrany. Podobne aj v rámci výkonu rozhodnutia vo veciach ma-
loletých má mať predovšetkým súd spolu s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately (ďalej len „orgán SPODaSK“) na zreteli realizáciu najlepšieho záujmu dieťaťa v zmysle 
Dohovoru. Vzhľadom na to, že maloletý nie je „objekt“ súdneho konania, ale subjekt, v posta-
vení účastníka konania, je potrebné brať do úvahy aj Čl. 12 Dohovoru, ktorým je právo malo-
letého na vyjadrenie svojho názoru a prejavenie svojej vôle vo veciach, ktoré sa ho týkajú. Ako 

8 Ďalej v texte bude kategória maloleté dieťa označené jednotným pojmom „maloletý.“
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väčšina súdov zhodne udáva, vôľa maloletého má veľký význam v samotnom konaní, pričom 
je potrebné zdôrazniť, že ide o výsostne individuálnu situáciu každého maloletého.

Ak si položíme otázku, či  je skutočne v najlepšom záujme maloletého, uskutočniť výkon 
súdneho rozhodnutia, čiastočnú odpoveď môžeme nájsť aj v štatistických údajoch z Minister-
stva spravodlivosti SR za roky 2016 a 2017. V roku 2016 zo 629 návrhov na nariadenie výkonu 
rozhodnutia, došlo k samotnému výkonu súdneho rozhodnutia v 123 prípadov (19,64 %), inak 
rozhodnutých (ako nariadením výkonu) bolo 503 prípadov. V roku 2017 z 571 návrhov na na-
riadenie výkonu rozhodnutia došlo k samotnému výkonu súdneho rozhodnutia v 119 prípa-
doch (21,83%), inak rozhodnutých (ako nariadením výkonu) skončilo 426 prípadov. Prípady 
označené ako „inak rozhodnuté“ zahŕňali napr. ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný 
nemôže podrobiť rozhodnutiu - postup podľa § 3 ods. 5 vyhlášky, ale tiež, že súd rešpektoval 
názor a vôľu maloletého nestretávať sa s oprávneným rodičom, ak bol názor maloletého zistený 
podľa § 38 CMP.9 

Aj napriek týmto štatistickým údajov, ktoré v niektorých prípadoch môžu byť vyjadrením 
ochrany práv maloletého, je podľa nášho názoru v rozpore s Dohovorom, že vôbec dochádza 
k podávaniu návrhov na nariadenie výkonu súdnych rozhodnutí vo veciach maloletých. Sme 
toho názoru, že  prípadoch núteného výkonu, súdne rozhodnutia nekorešpondovali najlepší 
záujem dieťaťa, ako aj názor a vôľu maloletého. Ak by tomu tak nebolo, určite by k samotným 
návrhom na výkon súdneho rozhodnutia nedošlo. Samozrejme dôsledne si treba uvedomiť cel-
kovú skutkovú podstatu každého jednotlivého prípadu. V mnohých situáciách súdy upúšťajú 
od výkonu súdneho rozhodnutia a snažia sa v spolupráci s orgánom SPODaSK nájsť iné vhodné 
riešenia v záujme maloletého, ktoré umožňuje vyhláška. Aj napriek tomu, že vyhláška priniesla 
určitú „právnu istotu“ tým, že upravila podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach malole-
tých, vychádzajúc z aplikačnej praxe komisára pre deti, sme toho názoru, že je preto potrebné 
prijať systémové riešenie, nakoľko sa v mnohých prípadoch táto vyhláška neuplatňuje jednotne. 
Mnohé súdy pozitívne vnímajú prijatie vyhlášky a  prezentujú nielen výklady niektorých jej 
ustanovení, ale aj  jej aplikáciu v praxi, predovšetkým tým, že hľadajú príčinu nepodrobova-
nia sa súdnemu rozhodnutiu, tým, že zisťujú ospravedlniteľné dôvody predtým, než pristúpia 
k personálnej exekúcií. Súdy osobitne vyzdvihujú význam súčinnosti orgánu SPODaSK, ktorý 
za prítomnosti jej zamestnanca a najmä jeho odbornou spôsobilosťou a znalosťou rodinných 
pomerov prispieva k uľahčeniu výkonu rozhodnutia u maloletého. Žiaľ v praxi komisára pre 
deti sa stretávame s prípadmi, kedy tomu tak nie je. 

Ide predovšetkým o  inštitút kolízneho opatrovníctva, ktorý je  hmotnoprávne upravený 
v § 31 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) a podľa ktorého „žiadny z rodičov nemôže 
zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu 
záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým 
istým rodičom navzájom.“ Zvýšená právna ochrana maloletého sa  tu prejavuje v zákonnom 
vylúčení rodiča zo zastupovania maloletého a v takom prípade súd ustanoví maloletému opat-
rovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať.

9 Pozri https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2392.
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V intenciách § 117 CMP súd môže na návrh ustanoviť za opatrovníka najmä blízku osobu, 
u ktorej je predpoklad, že bude konať vždy v záujme dieťaťa, pokiaľ s tým bude súhlasiť. Inak 
súd ustanoví za opatrovníka orgán SPODaSK. V prípadoch, s ktorým sa komisár pre deti stre-
tol, a ktoré riešil, nebola nikdy ustanovená blízka osoba za opatrovníka, ale len priamo orgán 
SPODaSK. Vymedzenie úloh orgánu SPODaSK ako kolízneho opatrovníka upravuje § 20 záko-
na č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jeho funkcia v  týchto prípadoch spočíva v povinnosti chrániť práva a právom chránené 
záujmy maloletého, pričom pri ochrane jeho práv zohľadňuje aj názor a vôľu maloletého k pre-
jednávanej veci, ak  je to v  jeho záujme. Postavenie účastníka konania ho oprávňuje k  tomu, 
že sa ako kolízny opatrovník zúčastňuje súdnych pojednávaní a má právo sa vyjadrovať ku všet-
kým skutočnostiam, ktoré vyšli najavo v súdnych konaniach. Navrhuje vykonať procesné dô-
kazy, prípadne navrhuje ďalšie dokazovanie, a taktiež navrhuje súdu, ako má vo veci rozhod-
núť s prihliadnutím na najlepší záujem maloletého so zohľadnením vôle a názoru maloletého 
k prejednávanej veci. Funkcia kolízneho opatrovníka podľa § 31 ods. 3 zákona o rodine zaniká 
ukončením konania, t. j. právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo vykonaním 
právneho úkonu, na ktorého účely bol kolízny opatrovník súdom ustanovený. 

Ako vyplýva z praxe komisára pre deti, je potrebné opakovane zdôrazniť významné po-
stavenie a kompetencie kolízneho opatrovníka, ktorého primárnou úlohou je chrániť najlepší 
záujem maloletého v súdnom konaní. 

Problém však podľa nášho názoru nastáva v prípade podaného návrhu na výkon súdne-
ho rozhodnutia, kedy vyhláška ustanovuje fakultatívnu možnosť súčinnosti orgánu SPODaSK. 
Z dôvodu ochrany najlepšieho záujmu maloletého, ktorého sa personálna exekúcia primárne 
týka, a ktoré sa v mnohých prípadoch vie samostatne a bez postranných vplyvov vyjadriť, t. j. 
poukázať na materiálnu pravdu, nie je v tomto vykonávacom konaní zastúpené žiadnym or-
gánom, ktorý by striktne obhajoval práva maloletého. Fakultatívna možnosť, ktorú vyhláška 
ustanovuje v § 14 formou súčinnosti orgánu SPODaSK na požiadanie súdu, považujeme za ne-
dostatočnú. Vychádzajúc z našich skúseností sa už v súčasnosti v prevažnej väčšine prípadov 
nariadeného výkonu rozhodnutia zúčastňuje zamestnanec orgánu SPODaSK, ktorý svojou 
odbornou spôsobilosťou, ale najmä znalosťou rodinných pomerov môže prispieť k uľahčeniu 
výkonu rozhodnutia alebo k zastaveniu, príp. odkladu výkonu rozhodnutia vo veci maloletého. 
Preto navrhujeme obligatórnu súčinnosť orgánu SPODaSK v každom prípade výkonu rozhod-
nutia vo veciach maloletých. 

Vzhľadom na nedostatočné personálne obsadenie orgánov SPODaSK a častú personálnu 
obmenu zamestnancov orgánov SPODaSK sa v aplikačnej praxi stretávame so situáciami, kedy 
pri výkone súdneho rozhodnutia je prítomný zamestnanec orgánu SPODaSK, ktorý nepozná 
daný prípad, nemá zmapované rodinné pomery a maloletý sa s ním nikdy predtým nestret-
ol. Takže je jednoznačné, že k takejto osobe maloletý nielenže nemá dôveru, ale maloletý nie 
je ochotný vyjadriť svoju vôľu alebo názor. Takýto formálny prístup k výkonu súdneho roz-
hodnutia, kde ide o zásah do osobných práv maloletého, je v príkrom rozpore so základnými 
povinnosťami zmluvného štátu prijímať opatrenia v najlepšom záujme maloletých. 

V ustanovení § 9 ods. 1 vyhlášky o učení spôsobu zabezpečenia priebehu výkonu rozhod-
nutia zákonodarca stanovil, že spravidla 24 hodín pred samotným výkonom rozhodnutia súd 
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určí spôsob výkonu. Takto nastavená lehota dáva možnosť súdu rozhodnúť o spôsobe výkonu 
rozhodnutia nielen bez prítomnosti orgánu SPODaSK, ale tiež v lehote kratšej ako 24 hodín, 
čo  nie je  v  najlepšom záujme dieťaťa. Máme za  to, že  by mala byť pevne stanovená lehota, 
v rámci ktorej súd určí spôsob zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia v úzkej spolupráci 
s orgánom SPODaSK, resp. za prítomnosti zamestnanca SPODaSK, ktorý má skutočné znalosti 
rodinných pomerov v  danom prípade a  pozná vôľu a  názor maloletého. Vágne ustanovenia 
vyhlášky, ako aj častá personálna výmena na orgánoch SPODaSK (napr. z dôvodu fi nančného 
podhodnotenia, nedostatočného materiálnotechnického vybavenia) je jednou z príčin, prečo 
Slovenská republika nemôže aktívne a plnohodnotne napĺňať záväzky, vyplývajúce z medziná-
rodných zmlúv, ktorými je viazaná. Ako už bolo v tomto príspevku uvedené, komisár pre deti 
a Úrad komisára pre deti majú primárnu kompetenciu zabezpečiť dodržiavanie práv malole-
tého podľa Dohovoru. Pri výkonoch súdnych rozhodnutí vo veciach maloletých máme za to, 
že zistené skutočnosti je potrebné vziať do úvahy a do budúcnosti upraviť tento systém, aby boli 
plnohodnotne rešpektované práva maloletých detí.

 Záver

Záverom nám dovoľte zdôrazniť, že každé dieťa má právo na šťastné detstvo. Avšak aké-
koľvek súdne rozhodnutie v rámci úpravy výkonu rodičovských práv maj z môjho pohľadu iba 
jednu obeť a tým je samotné maloleté dieťa, ktoré stojí v strede rodičovských sporov. Je viac 
než žiadúce, aby v súdnej praxi bol Dohovor OSN o právach dieťaťa plne uplatňovaný a imple-
mentovaný.

Kontaktné údaje: 
JUDr. Pavol Judiak, PhD.
pavol.judiak@paneurouni.com
PEVŠ Bratislava, Fakulta práva
Úrad komisára pre deti, Bratislava
JUDr. Alena Matejová, PhD.
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
Úrad komisára pre deti Bratislava

Efektivita-vykonu-rozhodnutia-Zlom.indd   119Efektivita-vykonu-rozhodnutia-Zlom.indd   119 22/11/2019   13:0622/11/2019   13:06



120

 RODINNÁ MEDIÁCIA V PODMIENKACH 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Bronislava Pavelková
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva

 Úvod

Mediácia si už defi nitívne našla miesto jednak v právnom poriadku SR, ale najmä v praxi. Je to 
práve oblasť rodinnoprávnych vzťahov, ktorá zaznamenala najväčší rozmach v súvislosti s činnos-
ťou mediátorov. Dokonca až  taký, že  sa začalo uvažovať o osobitnej špecializácii v  tejto oblasti 
podobne, ako to funguje v Českej republike. Aj pri rodinnej mediácii, ako v každej oblasti ľudského 
života, regulovanej právom, sa aplikáciou v praxi vynorujú nové a nové problémy, na ktoré právo 
nestíha reagovať dostatočne pružne. Našťastie funguje osobitná asociácia rodinných mediátorov, 
ktorí vytvorili funkčný celok a svojou systematickou činnosťou napomáhajú riešeniu týchto prob-
lémov. Aj o tom, ktoré problémy to sú a aké sú návrhy na ich riešenie, hovorí tento príspevok. 

 1 Rodinná mediácia

Rodinné právo vďaka svojej špecifi ckej povahe nikdy nebude úplne a  jednoznačne súk-
romným právom, aspoň teda nie v tradičnom slovenskom prostredí. Posledným legislatívnym 
potvrdením tohto trendu je skutočnosť, že konania vo veciach rodinnoprávnych sú (s výnim-
kou vyporiadania BSM) jednoznačne zaradené do úpravy Civilného mimosporového poriadku, 
ktorý od Civilného sporového poriadku odlišuje jediné skutočné kritérium – verejný záujem 
na priebehu konania a na jeho výsledku. Tu  je veľmi pekne vidieť, že  štát ešte nerezignoval 
na stabilitu a úpravu rodinnoprávnych vzťahov a snaží sa „držať ochrannú ruku” nad ich výko-
nom a spôsobom realizácie aspoň prostredníctvom súdov.1

V kontexte vyššie uvedeného potom neprekvapí skutočnosť, že je to práve Civilný mimo-
sporový poriadok, ktorý2 pri porovnaní troch civilných procesných predpisov najviac počíta 

1 Zaujímavá je aj teória o ďalšom členení rodinného práva na rodinné právo súkromné a verejné. Bližšie pozri: 
Polák, V. – Poláková, P. Projekt interdisciplinární spolupráce při rozhodování o nezletilých dětech v obvo-
du okresního soudu v Novém Jičíně – inspirováno Cochemskou praxí. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v spolupráci so Slovenským in-
štitútom pre mediáciu a Asociáciou rodinných mediátorov Slovenska, Bratislava, 2018, s. 7: Má-li dítě dva 
zcela svéprávné a plně kompetentní rodiče je primárním úkolem zúčastněných institucí vést rodiče k faktickému 
převzetí rodičovské odpovědnosti, tedy k tomu, aby se na budoucnosti svého détěte dokázali dohodnout. Jedná-li 
se o případy na pomezí rodinného práva soukromého a veřejného (např. v případě narušení rodičovských kom-
petencí z důvodů užívaní návykových látek), je povinností zúčastněných institucí ochránit dítě a následně jsou 
nápomocné rodičům při obnově narušených kompetencí a při sanaci jejich vztahů s dítětem. Konečně ve věcech 
rodinného práva veřejného (jde o  případy, na  které je  zaměřená sociálně-právní ochrana dítěte) zúčastněné 
instituce ve vzájemné spolupráci zajišťují ochranu dítěte a soud rozhoduje o jeho budoucí péči...

2 Civilný sporový poriadok spomína mediáciu v  rámci inšitútu predbežného prejednania sporu, pri ktorom 
môže súd stranám odporučiť mediáciu, ak  je to  možné a  účelné. Inštitút predbežného prejednania sporu 
sa však za 2 a pol roka účinnosti procesných predpisov vôbec neujal.
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s (reálnou) účasťou mediátora pri riešení veci a to až na troch miestach. Vždy je to v súvislosti 
s reguláciou rodinnoprávnych vzťahov (v konaní o rozvod manželstva3, v konaní starostlivosti 
o  maloletých4 a  v  rámci úpravy výkonu rozhodnutia vo  veciach maloletých5). Cieľom inge-
rencie mediátora je zmierne riešenie – uspokojenie situácie a zapojenie všetkých zúčastnených 
do podobného chápania najlepšieho záujmu dieťaťa a následné odstránenie alebo aspoň mini-
malizovanie príčin konfl iktu.6 Mediácia je ideálny nástroj dosiahnutia týchto cieľov – za pred-
pokladu, že je profesionálne zvládnutá a strany sú na mediáciu vhodné. 

Nie je asi neznáma skutočnosť, že nie pre všetkých je mediácia vhodným riešením. Tak ako 
existujú spory vecne nevhodné na mediáciu, tak existujú personálne dôvody na odmietnutie 
mediácie. Z mediácie by mali byť vyňaté prípady, ktoré sú: 

 – spojené so závislosťou na alkohole a drogách,
 – jedna zo strán nechce poskytnúť všetky informácie,
 – v rozpore so svetonázorom klientov alebo mediátora,
 – výsledkom dlhodobých hlbokých emocionálnych vzťahových kríz, ktoré sú skôr parketou psy-

choterapeuta,
 – spojené so zjavnou nerovnosťou oboch strán (finančná, pozičná),
 – najčastejšie pri rodinnej mediácii, kde evidentne jeden z partnerov zažíva pred druhým strach.7 

Bohužiaľ súdy nie vždy túto skutočnosť zohľadňujú a nielen niekedy, ale veľmi často k me-
diátorovi posielajú práve účastníkov, ktorí vôbec nie sú na mediáciu vhodní. Napríklad takých, 
ktorých má sám sudca problém usmerniť v pojednávacej miestnosti a to napriek inštitútu po-
riadkovej pokuty, vyvedenia alebo justičnej stráži, nachádzajúcej sa v budove súdu. V takých-
to prípadoch je na prvý pohľad zrejmé, že ak by mediácia nejaký výsledok priniesla, tak len 
vo  forme ústupku prejavom agresivity alebo nátlaku. Čo určite nie je v záujme dieťaťa a ani 
vo verejnom záujme. A za zvlášť neprípustné potom možno považovať, ak súdy neúspech ta-
kejto mediácie pripočítavajú ako zlý bod obom rodičom vo forme „tradičných” výčitiek typu: 
nie ste schopní sa dohodnúť, nie ste spôsobilí rodičia. Pritom súdy majú rovnakú možnosť – pri 
úprave výkonu rodičovských práv a  povinností – využiť služby iného odborníka, napríklad 
psychológa, psychoterapeuta, psychiatra apod.8. Okruh odborníkov, ktorých poradenstvo 
ustanovenie § 37 zákona o rodine umožňuje využiť, je prakticky otvorený. Menej konfl iktná 
mediácia (v porovnaní s nariadením výchovného opatrenia) vzbudzuje falošný dojem normál-
nosti i  tam, kde by bol najlepší záujem dieťaťa viac chránený dôsledným pomenovaním ne-
správneho a správneho správania. Prílišná korektnosť ako jeden z atribútov rovnosti účastníkov 

3 Ustanovenie § 96 Civilného mimosporového poriadku.
4 Ustanovenie § 118 Civilného mimosporového poriadku.
5 Ustanovenie § 381 Civilného mimosporového poriadku.
6 Viac pozri: Pavelková, B. Mediácia v civilnom mimosporovom poriadku. In: RODINNÁ MEDIÁCIA V KON-

TEXTE AKTUÁLNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY. Zborník z  medzinárodnej vedeckej konferencie. Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v spolupráci so Slovenským inštitútom pre mediáciu a Asoci-
áciou rodinných mediátorov Slovenska, Bratislava, 2016, s. 9-14.

7 Kutlík, F. – Švehláková, B. Rodinná mediácia alebo víťazí celá rodina. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety, n. o. v spolupráci so Slovenským inštitútom pre mediáciu a Asociáciou rodinných mediáto-
rov Slovenska, Bratislava, 2016, s. 13-14.

8 Pozri ust. § 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine: uloží maloletému dieťaťu a jeho rodičom povinnosť podrobiť 
sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu.
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súdneho konania v takomto prípade koliduje s princípom ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa, 
ktorý má byť prvoradý pri všetkých konaniach, týkajúcich sa detí, realizovaných či už verejnými 
alebo súkromnými inštitúciami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi orgánmi alebo zákono-
darnými zbormi.9 Koliduje tiež s povinnosťou súdu v konaniach podľa Civilného mimospo-
rového poriadku zistiť skutočný stav veci a až na jeho základe rozhodnúť. Treba znova uviesť, 
že akékoľvek rozhodovanie o dieťati nesmie byť paušalizované. Z pohľadu posudzovania najlep-
šieho záujmu dieťaťa je každé jedno dieťa jedinečné. Potreba (možnosť) zohľadniť okolnosti kaž-
dého prípadu je garantovaná pružnosťou a adaptabilitou pojmu najlepší záujem dieťaťa. Osobný 
kontext, situácia a potreba dieťaťa majú byť pri posudzovaní najlepšieho záujmu rozhodným kri-
tériom.10 V tomto zmysle formuluje svoje závery aj Výbor pre práva dieťaťa, ktorý vo svojom 
General Comment No. 14 – 2013 prízvukuje, že pri posudzovaní najlepšieho záujmu sa má pri-
hliadať najmä na okolnosti, ktoré súvisia s individuálnymi charakteristikami dotknutého dieťaťa. 
Ide o charakteristiky ako vek, pohlavie, stupeň zrelosti, skúsenosti, príslušnosť k menšinovej sku-
pine, telesné, zmyslové alebo intelektuálne postihnutie, ako aj sociálny kontext, v ktorom dieťa ži-
je.11 Významnú úlohu hrá tiež participačné právo dieťaťa, ktoré je v zákone explicitne zakotve-
né, ale jeho význam v praxi súdov je stále nedostatočný. Možno je práve mediácia možnosťou, 
ako zapojiť do procesu kreovania úpravy výkonu rodičovských práv a povinností aj samotné 
deti a to najmenej stresujúcim spôsobom. 

Názory na účasť detí v mediačnom procese rodičov (týkajúcom sa výkonu rodičovských 
práv a povinností k nim) sa rôznia. Jedným z protiargumentov je, že děti by měly být minimálně 
účastny na konfl iktech rodičů a neměly by být vtaženy do hledání řešení a rozhodování, ke komu 
budou patřit12. Avšak s ohľadom na skutočnosť, že dieťa už nemá byť vnímané len ako objekt 
výkonu rodičovských práv a povinností, ale naopak ako aktívny subjekt svojej vlastnej výcho-
vy13, niet právneho dôvodu ich v prípade prejaveného záujmu do mediácie nezapojiť alebo as-
poň v rámci mediačného procesu nezistiť názor dieťaťa na mediované otázky. Toto je nakoniec 
aj úloha súdov v zmysle zákona, keď sa nesmú uspokojiť len s predloženou rodičovskou doho-
dou, ale nevyhnutne zisťujú (s ohľadom na vek dieťaťa) postoj dieťaťa k nej. Už sa v praxi menej 
stávajú prípady, keď napríklad súd schválil rodičovskú dohodu o striedavej osobnej starostli-
vosti a ani nezistil, či je dieťa ochotné sa sťahovať alebo nie (a nebolo). Najlepší záujem dieťaťa 
má prednosť pred záujmami alebo potrebami rodičov. Možno súhlasiť s názorom, že mediace 
je alternativou především k soudnímu řízení. Jestliže má dítě přiznána participační práva v rámci 
soudního řízení, má  je analogicky přiznána i  v  jakémkoliv jiném procesu, ktorý soudní řízení 
nahrazuje, resp. alternuje.14 

9 generálna klauzula čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa.
10 Dobrovodský R. Európske a  národné aspekty mediácie ako metódy na  ochranu najlepšieho záujmu dieťa-

ťa. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 
n. o. v  spolupráci so  Slovenským inštitútom pre mediáciu a  Asociáciou rodinných mediátorov Slovenska, 
Bratislava, 2016, s. 112.

11 Tamtiež.
12 Holá, L. Mediace v teorii a praxi. Grada Publishing. a. s., Praha, 2011, s. 195.
13 a toto je aj koncepcia účinného zákona o rodine (č. 36/2005 Z. z.), ktorý v § 43 deťom výslovne vymedzuje 

nielen práva, ale aj povinnosti pri ich vlastnej výchove.
14 Brzobohatý, R. Možnosti participace dětí v mediaci. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Vysoká 

škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v spolupráci so Slovenským inštitútom pre mediáciu 
a Asociáciou rodinných mediátorov Slovenska, Bratislava, 2016, s. 22.
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V prospech začlenenia dieťaťa do mediácie hovoria napríklad nasledujúce argumenty: 
 – Mediátor môže byť vnímaný ako nezúčastnený dôverník dieťaťa, v priebehu krízovej situácie, 

ktorou rozvod bezpochyby je – v situácii, kedy rodičia prejavujú zníženú kapacitu byť rodičmi. 
Mediátor tak môže prispievať k zníženiu strachu a úzkosti dieťaťa. 

 – Deti často povedia mediátorovi svoje pocity v situácii, kedy rodičom povedia len to, čo každý 
z nich chce počuť. 

 – Deti majú pocit, že niekoho naozaj zaujímajú – že sa niekto o nich naozaj zaujíma
 – Deti bývajú v situácii rozvodu často zmätené a býva pre nich užitočné počuť, prečo sa rodičia 

chcú dohodnúť na niektorých veciach.
 – Deti sa lepšie vyrovnávajú so zmenami, keď poznajú dôvody ich realizácie. 
 – Účasť dieťaťa na  rozhovore spoločne s  rodičmi môže dieťaťu ponúknuť istú obmedzenú 

mieru kontroly nad siuáciou, ktorá vyzerá, že sa rúti úplne mimo ich kontrolu. Ak môže 
zaznieť hlas dieťaťa, vrátane obáv, ktoré môže prežívať, rodičia môžu ponúknuť uistenie, 
spoločné plánovanie primerané vyspelosti dieťaťa

 – často sú to práve deti, ktoré majú svoj vlastný, plne funkčný plán, ktorý môže dobre fungo-
vať pre všetkých15. 

Tieto argumenty možno doplniť ešte o jeden, súvisiaci s technickým zabezpečením súdneho 
konania v SR. Pokiaľ súd realizuje pohovor s dieťaťom (zisťuje názor dieťaťa), pohovor sa nahráva 
na audiozáznam. Tento potom súd sprístupní rodičom, pokiaľ aj nie v audio podobe, tak aspoň 
vo forme zápisu. Na túto skutočnosť musí byť dieťa vopred upozornené, čo do veľkej miery môže 
ovplyvniť jeho spontaneitu vo výpovedi. Nakoniec je to ono, kto následne bude s rodičmi tráviť čas, 
nie sudca alebo kolízny opatrovník. Tento fakt dieťa logicky privedie k záveru, že ak majú rodičia 
počuť, čo hovorilo, potom musí hovoriť tak, aby následne prežilo s čo najmenšou ujmou. Mediátor 
však na rozdiel od súdu nie je povinný nahrávať a je viazaný mlčanlivosťou. Názory dieťaťa môže 
využiť v procese mediácie na korekciu želaní rodičov bez toho, aby dieťa vystavil konfl iktu loajality. 

Nie je  tiež vylúčené, že  sa dieťa mediácie zúčastní len nepriamo tak, že  rozhovor s ním 
nebude realizovať mediátor, resp. dieťa sa nezúčastní samotného mediačného sedenia, ale jeho 
názor zistí iná osoba. V úvahu přichází sociální pracovník, psycholog, kolega mediátor, případně 
terapeut. V  závislosti na  zvoleném modelu se  takovému člověku může říkat dětský specialista 
(child specialist).. To  je praxe například mediačního centra v Olomouci, ktoré má úvodní roz-
hovor s dítětem stanoven jako podmínku vstupu rodičů do mediace. Sociální pracovník zde před 
začátkem samotné mediace vede přinejmenším tři samostatné rozhovory – s dítětem a s každým 
z rodičů. Rozhovory se odehrávají zpravidla několik dní před mediací. Z rozhovoru je zpracována 
zpráva, resp. záznam, jejíž obsah by dítě mělo odsouhlasit.16 

Z  hľadiska času sa  dieťa môže zapojiť do  mediácie buď na  jej začiatku (alebo pred ním 
ako vo vyššie uvedenom prípade), počas mediačného procesu, resp. na jeho konci. Vôbec nie 
je vylúčené, aby sa dieťa zúčastnilo celého procesu, alebo niektorých jeho fáz a to i opakovane. 
Vždy je potrebné zistiť postoj dieťaťa ku kontaktu s mediátorom a brať ho do úvahy. Zapojenie 

15 Kutlík, F. – Švehláková, B. Rodinná mediácia alebo víťazí celá rodina. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety, n. o. v spolupráci so Slovenským inštitútom pre mediáciu a Asociáciou rodinných mediáto-
rov Slovenska, Bratislava, 2016, s. 29.

16 Brzobohatý, R. Možnosti participace dětí v mediaci. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Vysoká 
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v spolupráci so Slovenským inštitútom pre mediáciu 
a Asociáciou rodinných mediátorov Slovenska, Bratislava, 2016, s. 25.
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dieťaťa v každej z uvedených fáz má svoje pozitíva i negatíva. Zatiaľ čo na začiatku procesu 
môže rozhovor s dieťaťom napomôcť mediátorovi získať obraz o „pre dieťa prijateľnom riešení” 
a uľahčiť mu tak vedenie mediácie, po skončení mediácie je výhodou možnosť oboznámenia 
dieťaťa s dohodnutými riešeniami a ich odsúhlasenie s dieťaťom. Aj opakované začleňovanie 
dieťaťa počas mediácie má pozitíva, pretože takto dieťa dostane priestor vyjadriť sa ku kon-
krétnym prejednávaným otázkam v okamihu kreovania rodičovskej dohody. Dá  sa skonšta-
tovať, že dieťa má v rodinnom mediačnom procese vždy svoje miesto, adekvátne veku a jeho 
rozumovej a vôľovej vyspelosti, ak je predmetom mediácie úprava výkonu rodičovských práv 
a povinností k nemu. 

Riešenie rodinných konfl iktov je  jednoznačne problematika multidisciplinárna. Rodinné 
vzťahy presahujú do viacerých oblastí – fi lozofi ckej, psychologickej, sociologickej aj právnej. 
Preto ich rozhodovanie nepatrí do rúk výlučne právnikom, dokonca ani sudcom. V súčasnosti 
možno konštatovať, že prax potvrdila najvyššiu efektivitu práve takým prístupom k otázkam 
rodičovskej zodpovednosti (výkonu rodičovských práv a povinností), ktoré boli založené na in-
terdisciplinárnej spolupráci viacerých profesií s  cieľom vybudovať v  rodičoch zodpovednosť 
za budúcnosť dieťaťa a viesť ich k dohode o tejto budúcnosti. Aby pochopili, že sú to v prvom 
rade oni, kto sú zodpovední za blaho svojho dieťaťa. Dobrým príkladom takejto praxe je známy 
Cochemský model17, ktorý sa  už uplatňuje napríklad aj  v  Českej republike v  Novom Jičíně. 
Interdisciplinární spolupráci ve věcech péče soudu o nezletilé můžeme defi novat jako metodu pro-
pojení a aktivní spolupráce mezi vědami zabývajícími se právem, psychologií a sociálními prace-
mi za účelem dosažení integrovaného synergického výsledku v praktické odborné činnosti soudů 
a dalších subjetků participujících na rozhodování ve věcech péče o nezletilé děti. Za účelem dosa-
žení zmíněného integrovaného synergického výsledku v praktických činnostech byly formulovány 
čtyři principy interdisciplinární spolupráce: 
1. sesíťování kompetencí jednotlivých institucí
2. komplexní, cílově orientované a intervenčně kooperující jednání zúčasněných institucí
3. kvalita jednotlivých příspěvků zúčastněných institucí je považována za rovnocennou
4. preventivní intervence v konfl iktech.18. 

Pozitívne výsledky už potvrdilo aj Chorvátsko, ktoré uplatňuje podobnú prax po prijatí no-
vého zákona o rodine, ktorý nadobudol účinnosť 1.11.2015. Povinná rodinná mediácia (aspoň 
jedno informatívne stretnutie s rodinným mediátorom), manželská terapia, vzdelávanie o psy-
chosociálnych a právnych následkoch rozvodu, ochrana dieťaťa, opatrovník dieťaťa na výkon 
jeho procesných práv, plán práce s  rodičmi a  rozčlenenie rodičov do  dvoch skupín (rodičia 
vhodní na rodinnú mediáciu a rodičia vo vysoko konfl iktných rozvodoch) priniesli svoje ovo-
cie. Podľa dostupných štatistík sa počet uzavretých rodičovských dohôd k počtu autoritatívnych 

17 Pozri napr. Nováková, M. Cochemská prax – ako sa etabluje v Českej republike a ako by to mohlo ísť na Slo-
vensku. Zborník z  medzinárodnej vedeckej konferencie. Vysoká škola zdravotníctva a  sociálnej práce sv. 
Alžbety, n. o. v spolupráci so Slovenským inštitútom pre mediáciu a Asociáciou rodinných mediátorov Slo-
venska, Bratislava, 2018, s. 24-36.

18 Pozri: Polák, V. – Poláková, P. Projekt interdisciplinární spolupráce při rozhodování o nezletilých dětech v ob-
vodu okresního soudu v Novém Jičíně – inspirováno Cochemskou praxí. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v spolupráci so Slovenským inštitú-
tom pre mediáciu a Asociáciou rodinných mediátorov Slovenska, Bratislava, 2018, s. 8-23.
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rozhodnutí súdu zrkadlovo otočili. Kým do 1. novembra 2015 sa rodičovskou dohodou končilo 
len 38% rozvodov a 62% tvorili autoritatívne rozhodnutia súdu, po tomto dátume uzatvárajú 
rodičia dohodu v 61%. Súd rozhoduje len v prípadoch vysoko konfl iktných rozvodov, ktoré 
predstavujú asi 39% celého objemu rozvodovej agendy.19 

Minulý rok vznikla pri Ministerstve spravodlivosti SR komisia, ktorej cieľom je aj v našich 
podmienkach etablovať do praxe „cochemský model riešenia rodičovských konfl iktov”. Zatiaľ 
žiadne výsledky nezverejnila, zostáva teda len dúfať, že jej snaha bude korunovaná úspechom 
a že možno dosiahneme niekedy v budúcnosti takú diametrálnu zmenu, akú hlási po  troch 
rokoch aplikácie nových predpisov Chorvátsko. Dovtedy je a myslím že aj naďalej bude výbor-
nou alternatívou rodinná mediácia. Už dnes je práve ona najrozšírenejšou oblasťou využívania 
mediácie, čo zrejme spôsobilo množstvo negatívnych spoločenských javov v rodinnom prostredí 
o. i. nárast tzv. problémových rodín, rozvodovosť, či celková nestabilita rodinných vzťahov a ne-
napĺňanie očakávaných rodinných funkcií.20 Hoci v  posledných rokoch rozvodovosť klesá21, 
neklesá počet súdnych konaní, týkajúcich sa  výkonu rodičovských práv a  povinností. Svoje 
podlžnosti má aj právna úprava, ktorá stále nie je dostatočne motivačná, aby individualizovala 
každý jednotlivý prípad aspoň rozdelením na  tie, ktoré (podľa chorvátskeho zákona o rodi-
ne) nie sú vhodné na mediáciu, resp. (podľa teórie verejného a súkromného rodinného práva) 
už pre nedostatočné rodičovské kompetencie čo i len jedného z rodičov vylučujú použitie vý-
lučne neautoritatívneho postupu a tie, ktoré sú spôsobilé skončiť rodičovskou dohodou v pro-
spech dieťaťa. Asi najdôležitejšia poznámka, ktorú môžem na záver uviesť je varovanie – takéto 
rozlíšenie je vždy nevyhnutné dôsledne urobiť, pretože rodičovská dohoda nie je za každých 
okolností víťazstvom dieťaťa a súd by sa o ňu ani nemal pokúšať vo všetkých vysoko rizikových 
prípadoch, kedy je mediácia personálne vylúčená.  

Kontaktné údaje: 
doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 
Ústav súkromného práva, Fakulta práva
Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava

19 Rešetar, B. 2015 Family act in practice. CROATIA. Medzinárodná konferencia DEVELOPMENTS IN FAMI-
LY LAW – YEAR BY YEAR 2019. Budapest. ELTE ÁJK. 14. Januára 2019 (zborník sa pripravuje).

20 Kutlík, F. – Švehláková, B. Rodinná mediácia alebo víťazí celá rodina. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety, n. o. v spolupráci so Slovenským inštitútom pre mediáciu a Asociáciou rodinných mediáto-
rov Slovenska, Bratislava, 2016, s. 16.

21 Štatistika v súvislostiach. Hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2017. Ústredie ŠÚ SR. 29.5.2018. 
Dostupné na: https://slovak.statistics.sk.
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 COCHEMSKÁ PRAX NA OKRESNOM SÚDE 
V PREŠOVE A VÝKON ROZHODNUTIA
 Eva Farkašová
Asociácia rodinných sudcov

 Úvod

Od septembra 2018 v rámci projektu Ministerstva spravodlivosti SR „Procesno-organizač-
ný audit MS SR a vybraných organizácii rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci“ 
a pracovnej skupiny „Vhodné podmienky na súde pre rodinno-právnu agendu“ začalo 5 pilot-
ných súdov s postupným zavádzaním tzv. Cochemskej praxe pri rozhodovaní v určitých typoch 
konaní starostlivosti súdu o maloleté deti, do ktorých patrí aj výkon rozhodnutia. Okresný súd 
v Prešove je jedným z pilotných súdov. 

 1 Čo je to tzv. Cochemská prax 

V nemeckom meste Cochem-Zell začiatkom 90tych rokov minulého storočia sudca Jür-
gen Rudolph zaviedol nový model rozhodovania súdu v konaniach o maloleté deti. Základom 
je interdisciplinárna spolupráca, rýchlosť konania a cieľom je dohoda rodičov. Všetky profesie 
zúčastňujúce sa na konaní – sudca, sociálny pracovník, psychológ, mediátor vedú rodičov k do-
hode o výkone ich rodičovských práv. Rodičia dôjdu k dohode sami, alebo za pomoci ostatných 
zúčastnených subjektov, obaja túto dohodu akceptujú a dodržiavajú. Cieľom je skutočný záu-
jem a dobro dieťaťa a jeho právo na oboch rodičov. V priebehu konania sa všetky zúčastnené 
profesie snažia dosiahnuť najlepšie riešenie pre dieťaťa, pričom sa kladie dôraz na prístup dieťa-
ťa k obom rodičom. Rodičia sa vedú intenzívne k uvedomeniu si svojej vlastnej zodpovednosti 
za  dieťa. Profesie, ktoré sa  v  rámci interdisciplinárnej spolupráce procesu zúčastňujú, tomu 
rodičom napomáhajú vo forme odbornej poradenskej starostlivosti. Dôležitým znakom je aj 
rýchlosť, ktorá nedovolí eskalovať napätie a konfl ikt.

Cochemská prax sa rozšírila nielen do iných nemeckých miest, ale aj do ďalších európskych 
štátov, ktoré ju úspešne aplikujú na súdoch prvého stupňa vo veľkých i malých mestách. Pred 
viac ako dvomi rokmi sa začala táto prax uplatňovať aj v Českej republike, v súčasnosti je tam 
zapojených viac ako 20 súdov.

 2 Situácia v Slovenskej republike

Viacerí sudcovia v SR boli vždy otvorení novým možnostiam a prístupom v rozhodovaní 
o maloletých deťoch. Na Slovensku v roku 2012 sudcovia vybavujúci poručenskú agendu za-
ložili Asociáciu rodinných sudcov, od  svojho počiatku bola asociácia účastná legislatívnych 
procesov, komunikácii s verejnosťou a najmä podporou sudcov vybavujúcich túto špecifi ckú 
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agendu. Ministerstvo spravodlivosti SR a nadácia Úsmev ako dar pripravovali pre sudcov kon-
ferencie, kde sa prezentovali aj nové možnosti pri rozhodovaní v poručenskej agende. V roku 
2014 sa  jednej takejto konferencie zúčastnil aj sudca Jürgen Rudolph, ktorý prezentoval Co-
chemský model. Mnohým sudcom bol tento model už známy, ale stretnutie so sudcom Ru-
dolphom bolo impulzom a mnohí sudcovia prezentovali, že by chceli túto prax vyskúšať aj na 
Slovensku. Takáto príležitosť nastala začiatkom roka 2018.

V rámci projektu MS SR „Procesno-organizačný audit MS SR a vybraných organizácii re-
zortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci“ a pracovnej skupiny „Vhodné podmienky 
na súde pre rodinno-právnu agendu“ dostalo túto možnosť aplikovať tzv. Cochemskú prax 5 
okresných súdov, Okresný súd Prešov sa pustil do tohto projektu medzi prvými. 

 3 Okresný súd Prešov a Cochemský model

Pracovná skupina MS „Vhodné podmienky na súde pre rodinno-právnu agendu“ vypra-
covala rámec postupov súdu pri tomto projekte s tým, že je úlohou jednotlivých súdov prispô-
sobiť sa svojim regionálnym podmienkam, veľkosti a zaťaženosti jednotlivých súdov. Zároveň 
bolo v  rámci projektu zriadené miesto vyššieho súdneho úradníka – koordinátora. Okresný 
súd Prešov je podľa štatistiky MS SR druhým súdom s najvyšším nápadom poručenských vecí 
v Slovenskej republike a s vysokým počtom reštančných vecí. Napriek tomu vždy na tomto súde 
bola zachovaná špecializácia vo všetkých agendách, čo umožnilo špecifi cké vzdelávanie sudcov 
a  ich prehľad v  trendoch rodinného práva. Sudcovia tohto súdu patria medzi zakladajúcich 
členov Asociácie rodinných sudcov, v minulých rokoch pracovali v legislatívnych skupinách pri 
novelizácii Zákona o rodine, či tvorbe vyhlášky o výkon rozhodnutia. Do tohto projektu sa teda 
zapojili s reálnou predstavou, čo Cochem je a ako ho aplikovať. 

Okresný súd Prešov začal s uplatňovaním tzv. Cochemskej praxe na konania, ktoré napadli 
po 1.9.2018 tak, aby sa zachoval základný znak tohto modelu a to rýchlosť konania. 

Po podaní návrhu na  súd, tajomníčka daného senátu posúdi, či  toto konanie je vhodné 
na cochemský model. Po skúsenosti aj zo zahraničia je zrejmé, že nie všetky konania týkajúce 
sa maloletých detí sú vhodné na postup podľa tohto modelu. Vhodným sa javia konania: o roz-
vod manželstva s maloletými deťmi, o úpravu práv a povinností, o zmenu výchovy, o úprave 
styku, o zvýšenie, či zníženie výživného. Okresný súd Prešov od 1.1.2019 začal uplatňovať co-
chemský model aj na výkon rozhodnutia. 

Po prvotných úkonoch a to ustanovenie opatrovníka a lustrácia odovzdá spis tajomníčka 
vyššej súdnej úradníčke – koordinátorke. Tá v konaní určí termín prvého stretnutia s rodič-
mi, prípadne ich právnymi zástupcami s tým, že im pošle „List rodičom“, v ktorom Okresný 
súd Prešov vysvetľuje, že je pilotným súdom, čo je cochemská prax, ako postupuje a čo všetko 
rodičov čaká po procesnej stránke. V liste sa kladie dôraz na rodičovskú zodpovednosť a na 
to, aby o  svojich deťoch rozhodovali v  prvom rade oni sami, aby nenechávali o  svojich de-
ťoch rozhodovať súd, či orgány sociálno-právnej ochrany. Stretnutie sa uskutoční do 2 týždňov 
od podania návrhu.

Na stretnutí vyššia súdna úradníčka – koordinátorka vedie rodičov k uzavretiu rodičovskej 
dohody. Vysvetlí im  čo je  rodičovská zodpovednosť, benefi ty uzavretia rodičovskej dohody. 
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Vedie rodičov k tomu, aby eliminovali medzi sebou prípadný konfl ikt. Ak rodičia sú schopní 
uzavrieť rodičovskú dohodu, pomôže im s  jej spísaním a rodičia na tomto stretnutí dostanú 
termín pojednávania, kde bude táto rodičovská dohoda prejednaná pred sudcom a schválená. 
Do tohto termínu pojednávania (2-3 týždne po prvom stretnutí) sa s rodičmi stretne už  len 
opatrovník, ktorý na  pojednávaní podá správu o  rodinných a  výchovných pomeroch ústne 
do zápisnice. Ak rodičia majú medzi sebou hlbší konfl ikt, alebo vážnejší problém, vyšší súdny 
úradník – koordinátor prizve na ďalšie stretnutie nielen samotného opatrovníka, ale aj psycho-
lóga prijatého v rámci tohto projektu na krajský súd, alebo pošle rodičov na Referát poraden-
sko-psychologických služieb ÚPSVaR, alebo k mediátorovi, alebo k akreditovanému subjektu. 
V Prešove pôsobia 4 akreditované subjekty, s ktorými súd nadviazal spolupráci v rámci tohto 
projektu. 

Cieľom je, aby sa  s  rodičmi pracovalo na  tom, aby nevznikol medzi nimi hlbší konfl ikt, 
ktorý nie je v záujme maloletých detí, ale aby rodičia za pomoci iných profesií dokázali sa roz-
hodovať v prospech a v záujme maloletých detí, aby obaja rodičia mali účasť na výchove svojich 
maloletých detí aj po rozvode, resp. rozchode. 

Rodičia za  pomoci iných profesií dospejú k  uzavretiu rodičovskej dohody, ktorá bude 
schválená súdom, resp. ak k tejto dohode nedospejú, súdne konanie pokračuje v zmysle Civil-
ného mimosporového poriadku. 

Cieľom je nielen rýchlosť samotného konania, ale eliminácia konfl iktu, ktorá môže byť veľ-
mi výrazná. Víziou je nenechať rodičov v pretrvávajúcom konfl ikte, ale pomôcť im nájsť cestu, 
ako z tohto konfl iktu vyjsť. Práve pri zaťažených súdoch ako je Okresný súd Prešov sa mno-
hokrát stávalo, že rodičia sa dostali pred sudcu až niekoľko mesiacov po začatí konania, kedy 
tento konfl ikt medzi sebou živili, bránili druhému rodičovi v  stretávaní a  podobne. Prístup 
cochemskej praxe práve preklenie toto obdobie pri konfl iktných pároch a  pomáha rodičom 
v komunikácii a nachádzaní spoločných riešení pre ich deti.

 4 Výkon rozhodnutia a Cochemská prax 

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých detí je osobitný druh civilného procesu s via-
cerými špecifi káciami. Podľa nášho názoru práve aplikácia cochemskej praxe môže napomôcť 
k tomu, aby k výkonu rozhodnutia vôbec nedochádzalo. Ak totiž rodičia uzavrú rodičovskú 
dohodu, je vysoká pravdepodobnosť, že ju budú aj dobrovoľne plniť. Ak rodičia nie sú schopní 
uzavrieť rodičovskú dohodu v prvých týždňoch po začatí konfl iktu a súd ich prevedie obdobím 
konfl iktu za pomoci pomáhajúcich profesií (psychológ, akreditovaný subjekt, mediátor), opä-
tovne eliminuje ich budúce konfl ikty a je pravdepodobné, že k výkonu rozhodnutia dochádzať 
nebude. Toto sa však odzrkadlí štatisticky až v horizonte dvoch alebo troch rokov od začiatku 
aplikovania cochemského modelu a v dnešnej situácii nie je reálne robiť štatistické závery. 

Pri nových výkonoch rozhodnutia z rozsudkov v konaniach, ktoré ešte neprešli cochem-
skou praxou, teda pred 1.9.2018, súd postupuje podľa § 378 CMP a robí všetky opatrenia sme-
rujúce k tomu, aby došlo k dobrovoľnému splneniu povinností. A práve tu je priestor pre uplat-
ňovanie Cochemskej praxe. Stretnutie s koordinátorom – vyšším súdnym úradníkom, ktorý 
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bude mať na rozdiel od sudcu veľký časový priestor na vysvetlenie situácie, dáva možnosti viesť 
rodičov k plneniu vykonateľného rozhodnutia dobrovoľne. 

Aj vo výkone rozhodnutia súd môže prizvať na pomoc pomáhajúce profesie, a ak je to po-
trebné môže nariadiť v zmysle vyhlášky 207/2016 neodkladné opatrenie, napríklad podrobiť 
sa poradenstvu. Cieľom uplatňovania cochemskej praxe pri výkone rozhodnutia by malo byť 
dobrovoľné plnenie právoplatného a  vykonateľného rozhodnutia súdu. Rodičia by  mali byť 
aj v tejto fáze v prvom rade edukovaní o tom, čo je záujem dieťaťa a ak nezvládnu túto situáciu 
sami, predtým ako dôjde k samotnému výkonu rozhodnutia, mali by im byť ponúknuté mož-
nosti pomoci, ktoré v konečnom dôsledku v perspektíve sú efektívnejšie ako ukladanie pokút 
alebo realizácia výkonu rozhodnutia súdom. Dobrý výkon rozhodnutia končí predtým, ako 
sa uskutoční. To znamená, že dôjde k dobrovoľnému plneniu zo strany povinného. Podľa nášho 
názoru cochemská prax môže výrazným spôsobom k tomu napomôcť. 

POUŽITÉ ZDROJE:
1. RUDOLPH, J. Jsi moje dítě, Cochemská praxe – cesty k lidštejšímu rodinnému právu, Ma-

gistrát hlavního města Prahy, Mariánske nám. 2, 110 01 Praha 1, 2010. ISBN 978-80-254-
8250-6.
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JUDr. Eva Farkašová
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 APLIKAČNÁ PRAX SÚDOV PRI VÝKONE 
ROZHODNUTIA TÝKAJÚCEHO SA MALOLETÝCH 
DETÍ
 Peter Rajňák
Asociácia rodinných sudcov

 Úvod

Aplikačná prax súdov pri výkone rozhodnutia týkajúceho sa maloletých detí – téma je mi-
moriadne náročná, pretože základné právne predpisy, ktoré v tejto oblasti platia, teda C.m.p. 
(civilný mimosporový poriadok) a  Vyhláška MS  SR č. 207/2016 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“) 
sú účinné len od 1.7.2016. 

Uvedenou témou sa teda zaoberám z hľadiska môjho pohľadu na uvedenú problematiku. 
Moje závery vyslovené k jednotlivým častiam právnej úpravy sú iba mojimi závermi vyplýva-
júcimi z doterajších poznatkov o uvedenej problematike. Nemajú žiadnu všeobecnú záväznosť 
a netvrdím, že musia byť správne. Reprezentujú však môj právny názor a tak by na nich malo 
byť aj nazerané.

 1 K aplikačnej praxi

Výkon rozhodnutia týkajúci sa maloletých detí teda tzv. personálna exekúcia je predovšet-
kým upravený C.m.p. v jeho 4. časti. Konkrétnejšie v §§ 370 a 391, ďalej je upravený Vyhláškou 
MS SR č. 207/2016 účinnou od 1.7.2016. 

Z histórie vyhlášky – predchádzala jej vyhláška – spoločná vyhláška viacerých ministerstiev 
číslo 474/2011 (práca, školstvo a vnútro) vznikla až po tom , čo sa začala presadzovať myšlienka 
špecializácie a s uvedenou problematikou sa začalo pracovať – nahradila pôvodnú Inštrukciu 
ministerstva spravodlivosti, zdravotníctva , vnútra , školstva a  kultúry a  štátneho úradu 
sociálneho zabezpečenia číslo 734/1965 zo 07.06.1965 - aj vzhľadom na svoj vek obsahuje 
niekoľko veľmi inšpiratívnych ustanovení , ktoré by boli prijateľné a použiteľné aj dnes. 

Podľa bodu 2 časť A inštrukcie inštrukcia preferovala pohovor predsedu senátu s povin-
nou osobou, ktorým mal docieliť dobrovoľné splnenie súdneho rozhodnutia a zistiť predpokla-
dy pre ďalší postup. Predseda senátu pri pohovore určil povinnej osobe lehotu – spravidla tri 
dni – v ktorej má dobrovoľne splniť určenú povinnosť. 

Podľa bodu 4 časť A inštrukcie pokuty, ktoré boli pri výkone rozhodnutia ukladané už ne-
bolo možné odpustiť. 

Podľa bodu 5 časť A inštrukcie výkon rozhodnutia uskutočňoval súdny tajomník alebo 
súdny vykonávateľ prípadne iný spôsobilý pracovník súdu. Predseda súdu v obťažných prípa-
doch mohol určiť, že sa výkonu rozhodnutia zúčastní predseda senátu. 
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Podľa bodu 9 časť A inštrukcie sa súd podľa potreby postaral o to, aby miestny národ-
ný výbor v bydlisku maloletého dieťaťa bol správne informovaný o podstate a dôvodoch roz-
hodnutia súdu o zmene výchovného prostredia maloletého dieťaťa. Súd mal čeliť skresleným 
správam v tlači o vykonanom odňatí dieťaťa poskytnutím potrebných informácií a mal dbať 
na  to, aby občania z  neinformovanosti nechápali nesprávne úkon a  aby sa  verejná mienka 
neobracala proti orgánom uskutočňujúcim výkon.

Podľa bodu 1 časť C inštrukcie bolo možné vykonať odňatie dieťaťa v škole, dieťa mal pri-
praviť na chystaný výkon rozhodnutia jeho učiteľ alebo riaditeľ. 

Podľa bodu 2 časť C inštrukcie ak vyžadoval zdravotný stav dieťaťa ústavné ošetrenie alebo 
vážnejší lekársky zákrok bolo možné na základe odporúčania lekára prijať dieťa do zdravot-
níckeho lôžkového zariadenia. V takom prípade predseda senátu urobil opatrenie aby sa dieťa 
z tohto zariadenia vydalo len tomu, komu bolo súdnym rozhodnutím zverené do výchovy.

Časť D inštrukcie upravovala výkon rozhodnutia o styku s dieťaťom. Podľa inštrukcie bolo 
treba postupovať zvlášť uvážene, aby výkonom rozhodnutia netrpela výchova dieťaťa a  jeho 
vzťah k rodičom. Súd mal rodiča ktorý bránil dobrovoľnému splneniu súdneho rozhodnutia 
dôrazne upozorniť na škodlivé následky núteného výkonu rozhodnutia. Podľa okolností prípa-
du sa súd mal poradiť aj s učiteľom dieťaťa a lekárom. Uprednostňovalo sa vynútenie splnenia 
povinnosti ukladaním pokút pred núteným úkonom. Podľa možnosti mal súd využiť aj dobro-
voľnú pomoc sudcov, ktorí svoju funkciu vykonávajú popri zamestnaní a to predovšetkým žien.

Je vidieť, že ustanovenia inštrukcie účinnej od júla 1965 sú vysoko aktuálne aj v súčasnosti.
Uvedenú problematiku čiastočne upravuje aj Spravovací a kancelársky poriadok – naj-

mä § 62a/ ktorý hovorí o vyznačovaní vykonateľnosti neodkladných opatrení. 
Do pozornosti chcem dať aj Nariadenie Rady č. 2201/2003 a Zákon č. 97/1963 Zb. teda 

zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, pre nás je dôležitý pri skúmaní 
tejto problematiky oddiel 3 uvedeného zákona, ktorý hovorí o uznaní a výkone cudzích roz-
hodnutí. 

Paragraf 370 ods. 1 C.m.p. uvádza, že výkon rozhodnutia vo veciach maloletých sa týka 
tých konaní, v ktorých bola upravená starostlivosť o maloletého, styk s maloletým alebo iná ako 
peňažná povinnosť vo vzťahu k maloletému. Podľa ods. 2 tohto zákona sa pri výkone rozhod-
nutia vo veciach maloletých postupuje aj pri výkone rozhodnutia o návrat maloletého do cudzi-
ny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní. Aj súčasná právna úprava teda ponechala 
personálnu exekúciu v rukách súdov. Je tomu tak pravdepodobne preto, že iba súd resp. súdna 
moc ako jedna zo zložiek štátnej moci dokáže v tejto mimoriadne citlivej oblasti dostatočne 
zabezpečiť ochranu práv účastníkov konania a najmä ochranu práv maloletých detí. 

Základným predpokladom pre uskutočnenie výkonu rozhodnutia je v prvom rade existen-
cia vykonateľného exekučného titulu, ktorým môže byť v našich podmienkach rozsudok, 
neodkladné opatrenie alebo rozhodnutie cudzieho štátu. 

Vykonateľnosť v prípade rozsudkov je upravená v § 232 C.s.p., ktorý v tomto prípade 
môžeme jednoznačne použiť s prihliadnutím na ustanovenie § 2 ods. 1 C.m.p. 

Podľa citovaného ustanovenia je rozsudok vykonateľný márnym uplynutím lehoty na pl-
nenie, ak nie je ustanovené inak. Výnimkou môže byť rozhodnutie o predbežnej vykonateľ-
nosti rozsudku podľa § 233 C.s.p., ktorý hovorí o predbežnej vykonateľnosti rozsudku, ktorý 
môže byť vykonateľný doručením. Podľa § 233 C.s.p. je výrok o predbežnej vykonateľnosti 
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rozsudku považovaný za uznesenie, je teda proti nemu prípustné odvolanie – pozri § 357 
písm. i/ C.s.p.

Je potrebné spomenúť, že podľa § 120 ods. 1 C.m.p. súd rozhoduje vo veciach v starost-
livosti o  maloletých rozsudkom len vo  veciach podľa § 111 písm. b/ až  d/ teda o  úprave 
výkonu rodičovských práv a povinností, výžive maloletého, styku s maloletým a ďalej pri roz-
hodovaní o veciach maloletého, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť a schválení právneho 
úkonu za maloletého. Rozsudkom súd schvaľuje aj dohodu rodičov vo veciach starostlivosti 
súdu o maloletých.

Exekučným titulom bude teda nielen rozsudok ale aj uznesenie súdu vo veci samej. V tejto 
súvislosti treba spomenúť § 238 odsek 3 C.s.p. podľa ktorého ak uznesenie ukladá povinnosť 
plniť, lehota na plnenie začína plynúť od doručenia uznesenia, jej uplynutím je uznesenie vyko-
nateľné. Ak uznesenie neukladá povinnosť plniť, je ním subjekt viazaný doručením. Pokiaľ ide 
o odvolanie voči uzneseniam súdov prvej inštancie, ktorými sa rozhoduje vo veci samej, je po-
trebné upozorniť na § 59 ods. 1 C.m.p., podľa ktorého je odvolanie prípustné aj proti uzneseniu 
súdu prvej inštancie, ktorým sa rozhodlo vo veci samej. 

Pokiaľ ide o  vykonateľnosť neodkladných opatrení je  potrebné do  úvahy zobrať § 322 
ods. 1 a 2 C.s.p. – v našom prípade je dôležitý skôr ods. 1 podľa ktorého je neodkladné opatre-
nie vykonateľné doručením, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

V našom prípade pôjde najmä o neodkladné opatrenia, ktoré sú vydávané podľa § 360 
ods. 1 C.m.p., teda také, ktoré možno nariadiť aj bez návrhu. V konaniach, ktoré možno začať 
aj bez návrhu typickým bude najmä úprava stretávania sa oprávnenej osoby s maloletým, ďalej 
nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 366 C.m.p. 

Neodkladné opatrenie vo veciach ochrany maloletého podľa § 365 C.m.p. je vykonateľné 
vyhlásením, ak sa nevyhlasuje je vykonateľné len čo bolo vyhotovené. Jedná sa o donedávna 
používané tzv. 24 hodinové predbežné opatrenia. 

Neodkladné opatrenie podľa § 367 C.m.p., teda doterajšie tzv. 7 dňové predbežné opatrenia 
je takisto vykonateľné vyhlásením ak sa nevyhlasuje, je vykonateľné len čo bolo vyhotovené. 
V tejto súvislosti je potrebné poukázať na § 62a/ Spravovacieho a kancelárskeho poriadku – 
u týchto neodkladných opatrení vykonateľnosť vyznačí vždy sudca, ktorý neodkladné opat-
renie nariadil. 

Pokiaľ ide o vykonateľnosť rozhodnutí cudzích súdov, je potrebné poukázať na ustano-
venie oddielu 3 zákona č. 97/1963 Zb. a na Nariadenie rady ES č. 2201/2003. Uvedené právne 
predpisy obsahujú návod na postup pri výkone cudzích rozhodnutí tak, ako to predpokladá § 2 
Vyhlášky č. 207/2016 Z. z. 

Konanie o výkon rozhodnutia vo veci maloletých je možné začať podľa § 376 ods. 1 C.m.p. 
na návrh alebo podľa § 376 ods. 2 C.m.p. aj bez návrhu. Návrh na výkon rozhodnutia môže 
podať oprávnený proti povinnému. 

Problematickým sa javí ustanovenie § 376 ods. 3 C.m.p., ktoré hovorí, že konanie o výkone 
neodkladného opatrenia nariadi súd vždy aj bez návrhu. Toto ustanovenie nie je bližšie zdô-
vodnené v žiadnom dostupnom komentári ani v dôvodovej správe k uvedenej časti zákona.

Dôvodová správa k uvedenej problematike uvádza nasledovné: „ doterajšia právna úpra-
va nebola jednoznačná a bezrozporná v otázke začatia tohto typu vykonávacieho konania, pre-
to predkladateľ precizuje spôsob začatia personálnej exekúcie, v ktorom sa prejavuje princíp 
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ofi ciality typický pre mimosporové konania.“ Ak si predkladateľ myslel, že uvedeným ustano-
vení niečo precizoval, tak sa hlboko mýlil, resp. počítal s tým, že aplikačná prax si ako ob-
vykle pri rozporuplných až obsolentných ustanoveniach zákona s problémom sama poradí.

Ak vychádzame z celkového znenia ustanovenia § 376 ods. C.m.p. súd by mal začať kona-
nie o výkon rozhodnutia len vtedy, ak povinný dobrovoľne nesplní čo mu ukladá vykonateľný 
exekučný titul. Bolo by teda absurdné, ak by súd začínal napr. konanie o výkon neodkladného 
opatrenia podľa § 367 ods. 1 C.m.p. (bývalá 7-dňovka) aj za situácie, ak by povinný dobrovoľne 
odovzdal maloletého tomu, komu ho podľa súdneho rozhodnutia odovzdať mal. 

Podľa § 376 ods. 3 C.m.p. by mal súd teda podľa môjho názoru, postupovať iba vtedy, 
ak má vedomosť o tom, že neodkladné opatrenie súdu nebolo dobrovoľne splnené. Takúto ve-
domosť môže súd získať napr. z vlastnej rozhodovacej činnosti alebo z podnetu fyzickej alebo 
právnickej osoby. 

V uvedenom prípade, teda pri postupe súdu podľa § 376 ods. 3 C.m.p. súd nebude po-
stupovať podľa § 3, 4 a 5 Vyhlášky č. 207/2016 – nebude teda vykonávať zisťovanie dôvo-
dov, či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré 
sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu ale bude ihneď postupovať podľa § 377 ods. 1 
C.m.p. a v uvedenej veci uznesením výkon rozhodnutia nariadi. Aj v uvedenom prípade je však 
potrebné a nevyhnutné využiť ustanovenie § 378 až 383 C.m.p. 

Pokiaľ ide o miestnu príslušnosť súdu o výkon rozhodnutia je upravená v § 371 C.m.p. 
Z hľadiska interpretácie v tomto prípade nevidím žiaden problém. Určitý problém však vidím 
v tom, že konanie o výkon rozhodnutia bude stále prebiehať iba na súde prvej inštancie. Ak súd 
druhej inštancie zmení rozhodnutie súdu prvej inštancie, (napr. pri rozhodnutí o zverení ma-
loletého dieťaťa) mal by konanie o výkon rozhodnutia riešiť sám . 

Bolo by vhodné zvážiť, či by výkon rozhodnutia nemali robiť iba špecializované pracovis-
ká na vybraných súdoch, ktoré by však museli byť personálne, materiálne, fi nančne a vedo-
mostne na takúto činnosť riadne vybavené. 

Vyššie naznačeným spôsobom je teda vyriešená aj vecná príslušnosť súdu, je ním stále súd 
prvej inštancie. 

Podľa § 372 C.m.p. sú  účastníkmi konania o  výkone rozhodnutia maloletý, oprávnený 
a povinný. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že maloletý bude v konaní o výkon rozhodnutia 
musieť byť vždy procesne zastúpený. 

O zastúpení maloletého pojednáva § 117 C.m.p., ktorý hovorí, že ak treba, aby za ma-
loletého konal opatrovník (v tomto prípade je potrebné zobrať do úvahy ustanovenia Zákona 
o rodine, ktoré takéto situácie predpokladajú- § 31 ods.2) súd na návrh ustanoví za opatrov-
níka najmä blízku osobu maloletého, u ktorej je predpoklad, že bude konať v záujme malole-
tého, ak s ustanovením súhlasí. Inak ustanoví za opatrovníka orgán sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately. Toto ustanovenie zákona je potrebné interpretovať tak, že súd by mal 
za opatrovníka pre maloletého ustanoviť blízku osobu za splnenia niekoľkých podmienok: 

 – musí ísť o návrh účastníka konania, 
 – u uvedenej osoby musí byť predpoklad, že bude konať v záujme maloletého, 
 – uvedená osoba musí s ustanovením za opatrovníka súhlasiť. 

Zákon uvádza slovo „najmä,“ môže to byť teda aj iná osoba, ktorá spĺňa aj iné náležitosti 
pre procesné zastupovanie. 
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Netreba opomenúť ani § 373 C.m.p. ktorý uvádza, že na konanie o výkone rozhodnutia 
sa použijú ustanovenia prvej časti a piateho dielu prvej hlavy druhej časti ak nie je ustanovené 
inak. Prvá časť obsahuje 3 hlavy a ustanovenia §§ 1 až 86 C.m.p.. Piaty diel druhej časti prvej 
hlavy obsahuje ustanovenia § 111 až 122 C.m.p. 

Je treba zdôrazniť, že aj na konanie o výkone rozhodnutia sa vzťahuje § 116 C.m.p. teda 
informačná povinnosť súdu o prebiehajúcom konaní vo vzťahu k maloletému a objasnenie dô-
sledkov súdneho rozhodnutia vo veci. 

Informačnú povinnosť by mal súd plniť podľa môjho názoru prostredníctvom kolízneho 
opatrovníka – v prípadoch, že súd považuje za potrebné maloleté dieťa vypočuť na pojednávaní 
priamo, môže tak urobiť v priebehu konania. 

Je potrebné poukázať aj na § 12 C.m.p. podľa ktorého môže súd pribrať do konania buď 
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí alebo iný subjekt, ktorým je  podľa môjho 
názoru napr. detský ombudsman. 

V zložitejších prípadoch nie je vylúčená ani účasť prokurátora, ktorý do konania môže 
vstúpiť z vlastnej iniciatívy.

Je potrebné upozorniť aj  na § 29 ods. 1 C.m.p. podľa ktorého môže navrhovateľ zobrať 
návrh na výkon rozhodnutia späť. 

Veľmi dôležité je ustanovenie § 36 C.m.p. – teda zásada materiálnej pravdy a § 38 teda zis-
ťovanie názoru maloletého dieťaťa. 

Ustanovenie § 374 C.m.p. je treba brať s rezervou – s prihliadnutím na § 3 ods. 6 Vyhlášky, 
ktorá priamo predpokladá nariadenie pojednávania už v štádiu zisťovania dôvodov neplnenia 
súdneho rozhodnutia. Pojednávanie predpokladá priamo aj ustanovenie § 379 ods.1 C.m.p. 

Podľa § 375 C.m.p. v konaní o výkon rozhodnutia súd rozhoduje uznesením. Odvolanie 
proti uzneseniu je možné podať podľa § 377 ods. 1 C.m.p. a § 391 C.m.p. a aj v prípade roz-
hodnutia o  trovách konania s  prihliadnutím na  § 357 písm. m/ C.s.p. Podľa môjho názoru 
je odvolanie prípustné aj pri uznesení o odklade výkonu rozhodnutia podľa § 389 C.m.p. s pri-
hliadnutím na § 357 písm. j/ C.s.p a v konaní, ktorým sa výkon rozhodnutia zastavuje.

Konanie o výkon rozhodnutia má podľa nových právnych predpisov 3 fázy. Prvou fázou 
je fáza zisťovania, druhou fázou je fáza po nariadení výkonu rozhodnutia uznesením a treťou 
fázou je samotný výkon rozhodnutia. 

Fáza zisťovania je upravená v § 3 až 5 Vyhlášky MS SR. Súd teda v prvom rade po po-
daní návrhu na začatie konania o výkon rozhodnutia alebo pri začatí konania ex off o zisťuje, 
či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu. 
Je možné nariadiť neodkladné opatrenie podľa §3 ods.3 vyhlášky alebo vyžiadať správu orgánu 
sociálnoprávnej ochrany . 

Ak zistím existenciu ospravedlniteľných dôvodov, konanie o výkon rozhodnutia zasta-
vím podľa § 390 písm. c/ C.m.p. uznesením, proti ktorému je prípustné odvolanie (§ 357 
písm. a/ C.s.p.). V uznesení o zastavení výkonu rozhodnutia rozhodnem aj o prípadných tro-
vách len na návrh - § 57 C.m.p.,

Ak nezistím ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré nie je možné výkon rozhodnutia usku-
točniť, uznesením nariadim výkon rozhodnutia v súlade s § 377 a 378 C.m.p., proti také-
muto uzneseniu je odvolanie prípustné. Po vydaní takéhoto uznesenia môžem ale nemusím 
vykonať úkony smerujúce k dobrovoľnému plneniu. 
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Týmito úkonmi sú:
 – v prvom rade výzva na plnenie podľa § 379 C.m.p., ktorú môžem uskutočniť buď na po-

jednávaní alebo písomne. Náležitosti výzvy sú uvedené v § 6 Vyhlášky. 
 – v druhom rade – môžem uložiť účastníkom účasť u mediátora podľa § 381 C.m.p. – po-

vinnosť uložím uznesením, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. 
 – v treťom rade - môžem ukladať pokutu podľa § 382 C.m.p., pokutu ukladám uznesením, 

proti ktorému nie je prípustné odvolanie.
 – v štvrtom rade – môžem rozhodnúť o zastavení výplaty dávok podľa § 383 C.m.p. s pri-

hliadnutím na § 7 Vyhlášky.

Pokiaľ by v štádiu po vydaní uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia a pred uskutoč-
nením výkonu rozhodnutia došlo k dobrovoľnému plneniu, postupujem podľa § 390 písm. e/ 
CMP a výkon rozhodnutia zastavím, pretože došlo k splneniu povinnosti. Odvolanie proti 
uzneseniu je prípustné (§ 357 písm. a/ CSP). 

Ak nedošlo k dobrovoľnému plneniu výkon rozhodnutia uskutočním podľa § 384 C.m.p. 
Nevydávam žiadne osobitné uznesenie. Výkon rozhodnutia môžem uskutočniť spôsobom 
uvedeným v § 386 až § 387 C.m.p. teda 

 – Podľa § 385 odsek 1 písomne, elektronickými prostriedkami alebo telefonicky upovedo-
mím oprávneného o mieste a čase uskutočnenia výkonu rozhodnutia. Povinného upozor-
ňujem až na mieste samom, ak sa pri odňatí maloletého nenachádza upozorním ho bez-
odkladne po odňatí. Zároveň mu po odňatí maloletého doručím zápisnicu podľa § 16 
Vyhlášky. 

 – Spôsob zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia určím spravidla 24 hodín pred sa-
motným výkonom. Výkon môžem v zásade uskutočniť všade tam, kde sa maloletý zdržiava. 
To znamená v mieste trvalého bydliska maloletého, v každom obydlí v ktorom sa maloletý 
nachádza a  súd má  o  tom vedomosť, v  škole, alebo v  zdravotníckom zariadení. Zabez-
pečením odňatia maloletého môžem poveriť aj vyššieho súdneho úradníka, no v poverení 
musím uviesť spôsob zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia. 

 – K zabezpečeniu odňatia maloletého môžem prizvať policajný zbor SR najneskôr 24 hodín 
pred výkonom rozhodnutia. Policajtom zásadne nič neprikazujem, môžem ich iba požia-
dať, aby zabezpečili verejný poriadok. Ak napríklad vydám osobe pokyn, aby nevstupovala 
na určené miesto a osoba tento pokyn neposlúchne, môžem policajta požiadať, aby postu-
poval v zmysle zákona. Policajt potom postupuje v zmysle zákona o policajnom zbore SR. 

 – Ak budem výkon rozhodnutia uskutočňovať v škole alebo u poskytovateľa zdravotnej sta-
rostlivosti postupujem podľa § 12 resp. 13 Vyhlášky. 

 – Zabezpečenie dopravy upravuje § 15 Vyhlášky. 
 – O každom úkone v rámci uskutočňovania výkonu rozhodnutia sa vyhotovuje zápisnica, 

ak odňatie dieťaťa uskutočňuje sudca alebo súdny úradník. 
 – Ak odňatie dieťaťa realizuje vyšší súdny úradník, sudca po ukončení úkonu musí vidieť 

záznam vyhotovený podľa § 17 Vyhlášky a zistí, či je v súlade so zápisnicou vyhotovenou 
podľa § 16 odsek 1 písm. d/ Vyhlášky. Bude sa jednať zrejme o úradný záznam, ak sudca 
nesúhlasí s tým, že zápisnica je v súlade so záznamom, v úradnom zázname túto skutočnosť 
uvedie. 
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 – Podľa § 17 odsek 1 Vyhlášky súd zabezpečí zaznamenávanie priebehu odňatia dieťaťa. Pôj-
de o videozáznam, teda zaznamenaný bude obraz aj zvuk. Použije sa zariadenie, ktoré patrí 
súdu. Záznam vyhotovuje súdny úradník alebo asistent. Ak je to potrebné, je možné vyko-
nať doslovný prepis záznamu, ktorý urobí asistent. 

Aj keby bol výkon rozhodnutia neúspešný, odporúčam napísať zápisnicu a  vyhotoviť 
záznam, jedná sa o prípad, keď dieťa nebude prítomne na mieste, kde som jeho prítomnosť 
predpokladal. Ďalší spôsob uskutočnenia výkonu rozhodnutia určím znova v súlade so záko-
nom za splnenia vyššie uvedených podmienok. 

Po úspešnom uskutočnení výkonu rozhodnutia vypracujem uznesenie o zastavení výkonu 
rozhodnutia podľa § 390 písm. f/ CMP. Proti uzneseniu je prípustné odvolanie. 

Podľa § 389 CMP môžem výkon rozhodnutia odložiť tak, ako to predpokladá znenie záko-
na. Čas v priebehu ktorého bude výkon rozhodnutia odložený, musí byť v uznesení uvedený. 

Odklad výkonu rozhodnutia je možný aj podľa čl. 35 Nariadenia ES 2201/2003 resp. pod-
ľa § 66 zákona číslo 97/1963 Zb.

Konanie o výkon rozhodnutia sa zastaví podľa § 390 z dôvodov, ktoré sú tam uvedené. 

POUŽITÉ ZDROJE: 
1. Inštrukciu ministerstva spravodlivosti, zdravotníctva , vnútra , školstva a kultúry a štátneho 

úradu sociálneho zabezpečenia číslo 734/1965 zo 07.06.1965
2. Dôvodová správa k Civilnému mimosporovému poriadku

Kontaktné údaje:
JUDr. Peter Rajňák
Asociácia rodinných sudcov
peter.rajnak@justice.sk
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 MONITOROVANIE A VYHODNOCOVANIE VÝKONU 
ROZHODNUTÍ VO VECIACH MALOLETÝCH
 Dominik Pindes
Analytické centrum, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 Úvod

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej iba ako „ministerstvo“) ako ústred-
ný orgán štátnej správy spravujúci oblasť justície potrebuje pre svoje efektívne a  systémové 
vedenie, plánovanie a určovanie rezortných politík disponovať dostatočným množstvom re-
levantných informácií o spravovaných subjektoch. Jednou z podstatných zložiek tohto infor-
mačného balíka je aj monitorovanie rozhodovacej praxe slovenských justičných orgánov. Práve 
ona sa dotýka občianskej spoločnosti v najväčšej miere a má zásadný vplyv na mieru dôvery 
obyvateľstva v právny štát a zvyšuje právnu istotu. 

Rodina je  základnou jednotkou spolužitia v  spoločnosti a  každý direktívny zásah štátu 
do vzťahov v rámci nej by mal byť riešením ultima ratio so zreteľom na záujmy maloletého. 
Miera ingerencie štátu do práv a povinností subjektov a do vzťahov v rodine, si logicky vyža-
duje pozornosť verejnosti, ide o kontrolu vykonávanú spoločnosťou dovnútra, vo svojich vlast-
ných štruktúrach a celá spoločnosť má mať záujem na tom, aby rodina požívala vysokú mieru 
ochrany. Oblasťou nachádzajúcou sa pod drobnohľadom médií, mimovládnych organizácií, ale 
aj nadnárodných subjektov a spoločenstiev, v ktorých má Slovenská republika zastúpenie, je vy-
dávanie rozhodnutí v  tzv.  rodinnoprávnej agende, výkon rozhodnutí vo veciach maloletých, 
odoberanie maloletých a nariadenie ústavnej resp. náhradnej starostlivosti.

 1 Analytická činnosť Ministerstva spravodlivosti SR

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti (ďalej iba ako „AC“) vzniklo v rezorte spra-
vodlivosti 1.mája 2016 na  základe národného projektu „Budovanie a  posilnenie analytických 
kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu“ fi nancova-
ného Európskym sociálnym fondom. Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia re-
zortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných 
faktoch (tzv. evidence-based decision making), s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdro-
je. Misia, poslanie, ciele a kľúčové úlohy AC sú špecifi kované v koncepčných dokumentoch AC. 
Analytická činnosť AC v prierezových činnostiach rezortu spravodlivosti pokrýva štyri hlavné 
oblasti: (i) posudzovanie/hodnotenie a analýzy politík, zámerov, opatrení rezortu, (ii) prognózy, 
modelovanie vývoja v rezorte v kľúčových oblastiach a návrhy nových riešení, zámerov a opatre-
ní, (iii) vývoj a používanie informačných systémom rezortu, (iv) súdna štatistika a výkazníctvo.

Pre uspokojivé plnenie stanovených úloh musí mať AC k dispozícii značné množstvo údajov 
a dát rozličnej diverzity zo všetkých oblastí, v ktorých pôsobia rezortom spravované subjekty. 
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Poslanie a povaha činnosti AC predurčujú jeho prierezový charakter. Na rozdiel od iných sek-
cií ministerstva nie je AC orientované na špecifi ckú vecnú oblasť, zameriava sa okrem iných 
na rôzne právne oblasti. Kvalitná analytická práca predpokladá veľké množstvo zdrojov údajov 
a údajov samotných, ktoré sa cielene alebo ad hoc zbierajú, spracovávajú, analyzujú a následne 
vyhodnocujú, čo znamená, že skôr ako možno pristúpiť k posúdeniu, hodnoteniu alebo analý-
ze, je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné množstvo relevantných údajov, ktoré zistenia a závery 
analytických výstupov podporia dôkazmi (tzv. evidence - based analysis). 

Pre prácu s obrovským množstvom údajov a údajovou základňou rezortu využíva AC ná-
stroje Business Intelligence (BI), ktoré umožňujú jednoducho a inteligentne údajom porozu-
mieť a následne ich spracovať v požadovanej forme a interpretovať tak, aby boli vhodným pod-
kladom pre rozhodnutia. Predpokladom inteligentnej práce s údajmi je ich elektronická forma 
a systematický zber. Preto v máji 2017 spustilo AC projekt „Elektronizácia zberu údajov súdnej 
štatistiky“, v rámci ktorého prebehla elektronizácia zberu dát súdnej štatistiky (nasadená na sú-
doch SR od 01.01.2018), vytvoril sa dátový sklad AC nad vybranými informačnými systémami 
rezortu a nad dátovým skladom AC sa vyvinuli nástroje BI pre inteligentnú prácu s dátami 
a tvorbu zrozumiteľných dátových výstupov. Projekt je vo svojej druhej fáze, ktorá v roku 2019 
zavŕši komplexnú revíziu súdnej štatistiky (najmä metodicky), stabilizuje dátový zber a umožní 
AC  pokračovať v  systematickom budovaní analytickej práce na  hodnoteniach, posudzovaní 
a analýzach strategických zámerov, oblastí a politík rezortu.

V  rámci komplexnej revízie súdnej štatistiky spustilo AC  máji 2018 práce na  revidova-
ní zberu údajov z rezortných zdrojov v rámci rodinnoprávnej agendy, ktorou sa pre účely tohto 
článku rozumejú dve úrovne; prvá je vydávanie rozhodnutí zapisovaných v súdnom v regis-
tri P1 a  druhá je  výkon rozhodnutí vo  veciach maloletých, čo  predstavuje výkon právoplat-
ných rozhodnutí (exekučných titulov) zapisovaných v súdnom registri P, nie však všetky, pre-
tože v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z., 
sú v súdnom registri P vedené aj iné veci ako len starostlivosť o maloletých, ako príklad poslúži 
povolenie uzavrieť manželstvo maloletej osobe, ktorá dosiahla 16. rok veku. 

Nevyhnutným krokom bola analýza týkajúca sa vhodnosti štruktúry dát, ktoré sú o tejto právnej 
oblasti zhromažďované v danom čase a priestore. Analýza bola vykonaná hlavne na základe dialógu 
s ostatnými vecne dotknutými sekciami, ktoré zároveň predložili svoje pripomienky a návrhy na do-
plnenie ukazovateľov, ktoré má AC pre ich potreby začať zhromažďovať. Údaje o právoplatných roz-
hodnutiach súdov v registri P boli zbierané prostredníctvom formulára s názvom „Štatistický list O“ 
(ďalej iba ako „ŠL-O“) a rozhodnutia o výkone rozhodnutí vo veciach maloletých boli rozčlenené 
do niekoľkých tabuliek v rámci štatistického výkazu V2-02, ktorého periodicita bola polrok. 

V auguste 2018 sa kreovala pracovná skupina pozostávajúca z 9 členov, kde boli zastúpené 
vecne dotknuté sekcie ministerstva, ale aj okresné súdy. Snaha bola vytvoriť vyváženú pracovnú 
skupinu, ktorá bude pozostávať z odborníkov z oboch strán fóra, zo zamestnancov ministerstva 
ako spravujúceho subjektu, ktorý bude konečným užívateľom dát a rovnako zo zamestnancov 
okresných súdov ako spravovaných subjektov, ktoré budú zdrojom, ale rovnako potenciálnym 
užívateľom štatistických dát. Tento cieľ sa podarilo naplniť a išlo o významný parciálny úspech 
v rámci prác, pretože zloženie pracovnej skupiny sa v konečnom dôsledku ukázalo ako kľúčové. 

1 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom 
poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.
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Dôvodom je skutočnosť, že práve praktické poznatky jednotlivých členov vo významnej miere 
vplývali na výstup práce pracovnej skupiny. 

Potvrdila sa predpokladaná hypotéza, a to, že dátová štruktúra predmetných štatistických 
formulárov nie je v komparácii s novými cieľmi AC a ostatných sekcií zastúpených v pracovnej 
skupine dostačujúca a bude nutné formuláre revidovať. 

Pri vytváraní štatistického formulára na zber údajov o výkone rozhodnutí vo veciach malo-
letých sa hľadelo na 4 základné piliere:
a) prehľad ministerstva v činnosti súdov týkajúcich sa maloletých,
b) komunikácia s verejnosťou a s inými vnútroštátnymi orgánmi pôsobiacimi na úseku sta-

rostlivosti o maloletých,
c) komunikácia s nadnárodnými subjektmi – orgány Európskej únie, Rady Európy 
d) schopnosť (v tom čase) zavádzaného nástroja pre elektronický zber údajov (pozri referencie 

o projekte vyššie v texte) sledovať vplyv legislatívnych zmien na zadané faktory prostred-
níctvom monitorovania rozhodovacej praxe súdov.

Ad a.) Maloletí vnímajú spory medzi rodičmi najcitlivejšie. Vo viacerých prípadoch sa dá 
hovoriť, že sa stali obeťami sporov, ktoré pramenili vo vzájomnej nevraživosti rodičov. Sú ale 
aj iné prípady, v ktorých rodičia absentujú a starostlivosť o maloletého musí prebrať štát a jeho 
aparát poverený výkonom týchto úloh. Prezentované myšlienky poukazujú na  skutočnosť, 
že maloletí sú najzraniteľnejší a v živote nastávajú situácie, kedy zostanú samé, preto by štát 
mal primárne hľadieť na  ich záujmy. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov(ďalej iba ako „zákon o rodine“) to deklaruje aj medzi svojimi základnými 
zásadami v článku 5, kde sa uvádza: „Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri 
rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.“

Pokiaľ chce štát vykonávať účinnú kontrolu prostredníctvom štátnych orgánov, musí mať 
vo veciach prehľad. Tu sa opäť dostávame k téme článku, priebežné monitorovanie a dohľad 
aj prostredníctvom zberu dát o činnosti súdov v predmetnej oblasti je preto dôležitý a minister-
stvo správnym nastavením zberaných ukazovateľov môže mať pravidelný prístup k dátam, ktoré 
dokáže (napr. aj zavedenými BI nástrojmi) spracovať, prezentovať a interpretovať zrozumiteľ-
ným spôsobom vo forme pravidelného „reportu“ o stave agendy maloletých, a tak poskytnúť 
kvalifi kovaný podklad pre strategické rozhodnutia, ktoré by mali viesť k účinným opatreniam, 
napr. legislatívnym návrhom smerujúcim k zlepšeniu. 

Ad b.) O rodinnoprávne konania na súdoch je veľký záujem zo strany médií ako aj mimovlád-
nych organizácií, ktoré sa v značnom množstve dožadujú informácií na štatistiky týkajúce sa roz-
hodovacej činnosti súdov v prípadoch s maloletým účastníkom, ako sú napríklad určenie starost-
livosti o maloletého pri rozvodoch, úprava styku s maloletým, návrat maloletého do cudziny pri 
neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní. Pokiaľ vnímame štát ako nadstavbu spoločnosti, 
ktorej prvoradou úlohou je  slúžiť verejnosti, musí aj ministerstvo byť transparentným partne-
rom vo  verejnom dialógu a  neuzatvárať sa  do seba. Poskytovanie informácií prostredníctvom 
žiadostí podávaných v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
je iba jednou z úrovní. Ministerstvo komunikuje s verejnosťou aj prostredníctvom webového síd-
la ministerstva, na ktorom začalo inovatívnym spôsobom zverejňovať štatistické prehľady, napr. 
vo  forme grafov, datasetov, dashboardov a  i. obsahujúce užitočné informácie o činnosti súdov 
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na všetkých úrovniach všeobecného súdnictva. Okrem spomenutých prostriedkov sa efektívnou 
formou komunikácie medzi štátnymi orgánmi a verejnosťou javí byť sociálna sieť, prostredníc-
tvom ktorej ministerstvo a v súčasnej dobe aj AC poskytuje priebežne informácie verejnosti. 

Okrem verejnosti komunikuje ministerstvo v  značnej miere s  inými štátnymi orgánmi, 
na úseku starostlivosti o maloletých hlavne s Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo-
venskej republiky alebo s Úradom komisára pre deti. 

Ad c.) Slovenská republika je súčasťou medzinárodných, hlavne európskych medzištátnych 
štruktúr, v ktorých je  jej cieľom pôsobiť ako vyrovnaný a rovnocenný partner. Komunikácia 
s nadnárodnými subjektmi, akými sú NATO, OSN, Európska únia(ďalej iba ako „EÚ“) alebo 
Rada Európy(ďalej iba ako „Rada“), je na pôde medzinárodnej politiky veľmi dôležitá. Práca 
štátu s  maloletými je  skloňovanou témou a  ani v  budúcnosti sa  nepredpokladá zmena. Istú 
formu kontroly vykonávajú orgány týchto subjektov prostredníctvom správ o činnosti, dotazní-
kov, reportov, hodnotiacich správ a iných písomností, ktoré sú adresované Slovenskej republike 
na  vypracovanie a  majú o  jej fungovaní vytvárať obraz. Niektoré takéto prieskumy smerujú 
práve na výkon rozhodnutí vo veciach maloletých, v ktorých je potrebné rozhodovací proces 
monitorovať dôkladnejšie, čo sa odzrkadlilo aj vo výstupe práce pracovnej skupiny. 

Ad. d.) Nástroj pre elektronický zber údajov súdnej štatistiky (pozri referencie na  pro-
jekt vyššie v texte) vie reagovať na legislatívne zmeny ad hoc, zmeniť štruktúru dát zbieraných 
za danú agendu na stanovený časový horizont, a teda sledovať ľubovoľné ukazovatele, ktoré majú 
po ukončení sledovaného obdobia a vyhodnotení zbieraných štatistických údajovo rozhodova-
cej praxi a uplatňovaní nových inštitútov ukázať ich reálne uplatnenie, resp. efektivitu v praxi. 
Zjednodušene povedané, zákonodarca by mal byť pri správnom nastavení zbieraných ukazova-
teľov schopný vyhodnotiť vplyvy implementovaného legislatívneho zámeru (v  tomto prípade 
novely). Hodnotenie vplyvov sa v zmysle medzinárodnej praxe posudzuje zvyčajne uplynutím 
minimálne dvoch rokov od zavedenia hodnoteného nástroja do praxe (napr. nového právneho 
inštitútu). Vyhodnotením dát, ktoré monitorujú kľúčové ukazovatele implementovanej legisla-
tívy a ich kvalitatívnou interpretáciou (analýzou) a porovnaním so stavom, ktorý predchádzal 
zavedeniu nového inštitútu, ktorý mal vplývať napríklad na priemernú dĺžku konaní v danej 
agende, je možné získať kvalifi kované zistenia a závery o úspechu či neúspechu, a teda naplnení 
alebo nenaplnení zamýšľaných vplyvov legislatívneho zámeru, resp. zavedeného inštitútu. 

Ako už bolo vyššie uvedené, AC spracováva zbierané údaje BI nástrojmi, ktoré poskytujú širo-
kú škálu možností pri práci s dátami a dokážu napr. na základe nastavenia ukazovateľa a sledova-
ného obdobia produkovať podrobné štatistiky a rôzne inteligentné formy výstupov, ktorých vytvo-
renie by inak zaberalo neporovnateľne dlhší čas, alebo by ani nebolo možné takto údaje spracovať.

Výstupom troch stretnutí pracovnej skupiny bol okrem zrevidovaného ŠL-O  aj nový šta-
tistický formulár s  názvom „Štatistický list Em“(ďalej iba ako „ŠL-Em“), ktorý s  účinnosťou 
od 01.01.2019 zbiera údaje o výkone rozhodnutí vo veciach maloletých. Pred nasadením ŠL-Em 
na súdy, bolo vykonané testovanie, v rámci ktorého mali súdne tajomníčky vybraných okresných 
súdov možnosť si formulár vyskúšať, otestovať ho, spripomienkovať a schváliť. Prebehli aj úvodné 
školenia používateľov nástrojov na zber, na ktorých boli oboznámení s metodikou formulára a dáta-
mi, ktoré v ňom majú vyznačovať. Školenia, testovania a aj automatické kontroly medzi jednotlivými 
bodmi v ŠL-Em, ktoré používateľ na súde ani nevidí, majú za cieľ znížiť tzv. chybovosť pri vypĺňaní 
formulárov súdmi, čo je prirodzený ľudský faktor, s ktorým štatistika ráta a vysporiadava sa s ním. 
Uvedené automatické kontroly majú v niektorých prípadoch doplniť pozornosť užívateľov.
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Aj v súčasnosti AC pracuje na vylepšeniach systému zberu dát v rámci súdnej štatistiky a po-
stupnými krokmi smeruje k  naplneniu stanoveného dlhodobého cieľa, ktorým je  vybudovanie 
analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a aplikácia kľúčových znalostných systémov rezortu. 
Príkladom je projekt s názvom „Informované ministerstvo, informované súdy, informovaná verej-
nosť“, kde názov veľmi presne charakterizuje ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v priebehu roku 2019.

Štatistický list Em na zber údajov v registri Em – výkon rozhodnutí vo veciach maloletých
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Kontaktné údaje:
Mgr. Dominik Pindes
dominik.pindes@justice.sk
Analytické centrum, Ministerstvo spravodlivosti SR 
Župné nám. 13
813 11 Bratislava
Slovenská republika
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 SKÚSENOSTI S VÝKONMI ROZHODNUTIA A NÁVRH 
LEGISLATÍVNYCH ÚPRAV
 Róbert Dankanin a Roman Kozák
Občianska iniciatíva Čierno-biele srdcia

„Nemožno prenikavejšie odhaliť dušu spoločnosti, než pozrieť 
sa na to, akým spôsobom zaobchádza so svojimi deťmi.“1

„Nová vláda musí spraviť všetko preto, aby bolo Slovensko 
moderným a priateľským štátom pre svojich občanov. Štátom, 
ktorý pomáha slabým a chorým, trestá neprávosti a na ktorý 
môžu byť jeho občania právom hrdí.“2

„Vláda sa bude usilovať o zvýšenie dôvery verejnosti k súdnej 
moci a jej orgánom v rozsahu, ktorý by bol zárukou všeobec-
nej akceptovateľnosti súdnej moci ako garanta nielen zákon-
nosti, ale aj spravodlivosti a sudcov ako odborných a morál-
nych autorít.“3

 Úvod

Na Slovensku v súčasnosti mnohé deti prichádzajú po rozchode či rozvode svojich rodičov 
o  starostlivosť jedného z  rodičov a  niekedy dokonca bezdôvodne aj  o  možnosť stýkať sa  so 
svojim druhým rodičom.

Častokrát tak tieto deti prichádzajú aj o kontakt s celou druhou polovicou svojej rodiny 
zo  strany znevýhodneného rodiča a  nemôžu prežívať svoje detstvo obklopené láskou časti 
svojich príbuzných, ako sú nevlastní súrodenci, babičky, prababičky, dedkovia, pradedkovia, 
bratranci, sesternice, tety a ujovia.

Necitlivými autoritatívnymi zásahmi štátu či dlhoročnou nevymožiteľnosťou práva v ob-
lasti starostlivosti o deti, či práva stýkať sa s nimi dochádza u mnohých detí k závažným psy-
chickým poruchám, ktoré si potom nesú po celý svoj život, čo má veľmi negatívny vplyv aj na 
zvyšok spoločnosti.

Vyjadrujeme zásadný nesúhlas s dlhoročným systémovým porušovaním ľudských práv detí 
po rozchode či rozvode ich rodičov, ako aj znevýhodnených rodičov detí a ich rodinných prís-
lušníkov, Ústavy Slovenskej republiky, ako aj medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská 
republika viazaná.

1 Nelson Mandela.
2 Peter Pellegrini, Predseda vlády SR.
3 Programové vyhlásenie vlády SR.
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 1 Kazuistiky

 1. 1 Kazuistika č. 1

Vykonateľnosť rozhodnutia o stykoch: 2009.
Návrh na výkon rozhodnutia podaný: 2009.
Opatrenia súdu: Výzva;
 pojednávanie s verbálnou hrozbou trestnosti činu;
 osobná účasť sudcu pri odovzdávaní dieťaťa na styk.
Ukončenie konania: Zastavené v roku 2018 dosiahnutím plnoletosti dieťaťa.
Počet zmarených stykov: Vyše 70.
Výsledok: Dieťa oprávneného rodiča odmieta.

 1.2  Kazuistika č. 2

Vykonateľnosť rozhodnutia o stykoch: 2011.
Opatrenia súdu: Výzva;
 pokuta (zrušená KS).
Ukončenie konania: 2014 na základe nového rozhodnutia.
Počet zmarených stykov: Vyše 60.
Výsledok: Dieťa oprávneného rodiča odmieta.

 1.3  Kazuistika č. 3

Vykonateľnosť rozhodnutia o stykoch: 02/2018.
Návrh na výkon rozhodnutia podaný: 04/2018.
Opatrenia súdu: 06/2018 výzva;
  09/2018 nariadenie výkonu.
Ukončenie konania úpravou stykov.
Zmarených 63 stykov.
Výsledok:  Dieťa sa oprávneným rodičom dodnes nestretáva.
Oprávnený rodič podal nový návrh na výkon rozhodnutia.
Prípad bol pridelený inému sudcovi a začína sa odznova.

 1.4  Kazuistika č. 4

Vykonateľnosť rozhodnutia o stykoch: 08/2015.
Návrh na výkon rozhodnutia podaný: 09/2015.
Opatrenia súdu: 01/2016 výzva;
 02/2016 pokuta 200 € (zrušené KS kvôli procesnej chybe);
 06/2016 zastavenie výplaty rodičovského príspevku;
 02/2018 nariadenie psych. poradenstva (návrh ÚPSVaR)
Ukončenie konania: 2017 chybným rozhodnutím OS (vrátené KS späť).
(Očakáva sa formálne ukončenie konania na základe meritórneho rozhodnutia vo veci samej.)
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Zmarených vyše 100 stykov.
Výsledok: Dieťa sa s oprávneným rodičom dodnes nestretáva.
Oprávnený rodič podal nový návrh na výkon rozhodnutia.
Prípad bol pridelený inému sudcovi a začína sa všetko odznova.

 1. 5 Kazuistika č. 5

Schválenie rodičovskej dohody: 11/2015; zminimalizovaný styk na 9h týždenne v 3 dňoch
3-ročná snaha o rozšírenie styku + snaha starých rodičov o styk.
Kriminalizácia oprávneného rodiča.
Vykonateľnosť rozhodnutia o stykoch: 02/2018.
Návrh na výkon rozhodnutia podaný: 08/2018.
Opatrenia súdu: žiadne.
Ukončenie konania z dôvodu zmeny exekučného titulu od 09/2018.
Zmarených vyše 50 stykov.
Výsledok: Dieťa sa s oprávneným rodičom dodnes nestretáva.
Oprávnený rodič plánuje podať nový návrh na výkon rozhodnutia.

 2 Následky

Podľa štúdie „Čo môže urobiť Federálna vláda pre zníženie kriminality a revitalizáciu spolo-
čenstiev?“ z Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických z roku 1998 deti vyrasta-
júce doma bez otcov tvoria:

 – 63 % samovrážd mladistvých
 – 90 % všetkých bezdomovcov a útekov z domova mládeže
 – 85 % všetkých detí s poruchami správania
 – 71 % všetkých zanechaných štúdií na stredných školách
 – 70 % mladistvých zadržiavaných v štátnych zariadeniach
 – 75 % dospievajúcich pacientov v centrách pre liečbu drogových závislostí
 – 75 % páchateľov znásilnenia v dôsledku potlačovaného hnevu

Príručka o syndróme CAN, ktorú v roku 2013 vydalo Ústredie práce sociálnych vecí a ro-
diny:

Strana č. 8: aktívnou formou psychického týrania sú aj:
„- slovné útoky, nadávky, ponižovanie, zastrašovanie; očierňovanie a vytváranie atmosféry 

nepokoja a neistoty;
- citové vydieranie rodičmi alebo jedným z nich (neodôvodnené zabraňovanie styku s jedným 

z rodičov v rámci vzájomných nezhôd rodičov).“
K vyššie uvedenému bodu je v príručke pod čiarou poznámka:
„Napr. v prípadoch rozvodových a porozvodových sporov býva dieťa manipulatívnym rodi-

čom „zaťahované“ do sporov, pričom sa práve títo rodičia spravidla vyhýbajú súdnoznaleckým 
vyšetreniam avšak opakovane podávajú rôzne návrhy v konaniach, opakovane u nich iniciujú 
rôzne odborné a psychologické vyšetrenia“
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 3 Súčasná právna úprava

Podľa § 378 CMP po vydaní uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia alebo súčasne s vy-
daním tohto uznesenia môže súd vykonať úkony a  opatrenia smerujúce k  tomu, aby došlo 
k dobrovoľnému splneniu povinnosti.

Podľa § 379 ods. 1 CMP pred uskutočnením výkonu rozhodnutia môže súd nariadiť pojed-
návanie a predvolať povinného, oprávneného, maloletého alebo orgán sociálno-právnej ochra-
ny detí a  sociálnej kurately. Na  pojednávaní vyzve povinného, aby sa  rozhodnutiu podrobil 
a upozorní tiež na následky neplnenia povinností ustanovených rozhodnutí.

Podľa § 379 ods. 2 CMP ak sa javí, že účel pojednávania možno dosiahnuť aj písomnou 
výzvou, súd vyzve povinného na dobrovoľné plnenie a upozorní ho na následky neplnenia.

Podľa § 382 ods. 1 CMP ak výzva súdu na dobrovoľné splnenie povinnosti je bezvýsledná, 
súd môže uložiť povinnému pokutu 1000 Eur.

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky súd po podaní návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia (§ 376 
ods. 2 zákona), pred vydaním uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia, zisťuje, či sa povinný 
podrobuje rozhodnutiu a  či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa  povinný nemôže 
podrobovať rozhodnutiu.

 4 Problémové oblasti

Konanie o výkon rozhodnutia musí byť rýchle, inak stráca svoj význam a vznikajú nena-
praviteľné škody na psychike a vzťahoch. K rýchlosti - okrem všeobecnej pomalosti súdov, ne-
prispieva ani aktuálna zákonná konštrukcia, podľa ktorej § 377 ods. 1 CMP proti uzneseniu 
o nariadení výkonu rozhodnutia a proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na nariadenie výkonu 
rozhodnutia je odvolanie prípustné.

Ak súd, rozhodujúci o výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí, bez toho, aby vydal 
uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia (proti ktorému je prípustné odvolanie), vyzve po-
vinného na dobrovoľné plnenie povinnosti pod hrozbou poriadkovej pokuty, znemožní tým 
realizáciu tých procesných práv povinného, ktoré mu  dáva Civilný mimosporový poriadok 
(možnosť podať odvolanie), čím následne dôjde k odňatiu možnosti konať pred súdom.4 

Takže kým sa dostaneme k tomu, aby súd mohol začať niečo robiť, dieťa celkom zabudne 
a zavrhne nepreferenčného rodiča.

Je neprijateľné, za súčasného legislatívneho stavu a stavu rozhodovacej praxe súdov, kedy 
v prípade zmeny neodkladného opatrenia v priebehu konania, dochádza k zastaveniu konania 
o výkon rozhodnutia s poukazom na zánik exekučného titulu.

Ide pritom stále o to isté konanie, týkajúce sa styku rodiča s dieťaťom (je jedno, že rozsah 
styku sa novým neodkladným opatrením zmenil - či už rozšíril alebo zúžil).

Takto výkon stráca svoj zmysel, lebo s novým NO sa celá mašinéria výkonu rozhodnutia 
(v prípade, že povinný rodič nerešpektuje ani nové NO) musí spustiť znova a nanovo budú 
vykonávané tie isté úkony aké už boli vykonané v súvislosti s výkonom skoršieho NO.

4 Nález Ústavného súdu SR z 21.11.2017, sp. zn. III. US 442/2017.
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Pritom ide stále o to isté konanie týkajúce sa toho istého maloletého dieťaťa a styku nepre-
ferenčného rodiča s ním.

Konanie vo veci samej je vždy len jedno a dané NO sú naň naviazané.

 5 Návrh riešení

Z petície občianskej iniciatívy Čierno-biele srdcia:
„V súlade s Rezolúciou Rady Európy č. 2079 (2015) Komisie pre rovnosť a proti diskriminácii 

žiadame:
1. Bezodkladne ratifi kovať Európsky dohovor o výkone práv detí (ETS č. 160) a Dohovor 

o styku s deťmi (ETS č. 192) a implementovať v rámci domácej jurisdikcie.
2. Bezodkladne ustanoviť dočasnú pracovnú skupinu Výboru pre deti a mládež Rady Vlády 

SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorej významnou súčasťou budú 
zástupcovia občianskej verejnosti, nominovaní občianskou platformou Čierno-biele srdcia, a kto-
rá vypracuje Stratégiu implementácie Rezolúcie Rady Európy č. 2079 (2015) do slovenskej legisla-
tívy a praxe. Stratégia bude založená na týchto princípoch:

…
g) bezvýhradne dodržiavať rozhodnutia v súvislosti s bydliskom dieťaťa a určením styku, naj-

mä v prípadoch, kde sú evidované sťažnosti na problémy s odovzdávaním detí. Osobitne nalieha-
vo žiadame:

 – zaviesť pre súdy záväzné lehoty, v ktorých musia rozhodnúť vo veciach návrhov na výkon 
rozhodnutia v prípade, že sa nerealizujú styky dieťaťa s druhým rodičom. Pokiaľ k stykom 
nezačne dochádzať ani po dvoch opatreniach súdu (napr. výzva, pokuta, psychologické 
poradenstvo, apod.), žiadame, aby bolo dieťa bezodkladne zverené do starostlivosti druhé-
ho rodiča, pokiaľ u neho neboli zistené žiadne závažné prekážky, ktoré by tomu bránili5,

 – aby bol každý nerealizovaný styk zo zákona nahraditeľný, nech už by boli dôvody nerea-
lizácie styku akékoľvek.“

Zrejme jediným účinným spôsobom ako zabezpečiť výkon rozhodnutí o styku rodiča s mal. 
dieťaťom v tých najvážnejších prípadoch porušenia práva dieťaťa na styk je represia v podobe 
okamžitého stíhania povinného rodiča, ktorý súdne rozhodnutie nerešpektuje.

Toto vyžaduje jednak zmenu prístupu OČTK, ako aj  zmenu znenia príslušnej skutkovej 
podstaty trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia vo vzťahu k rozhodnutiam tý-
kajúcim sa maloletých detí.

Pokiaľ povinný rodič bude vedieť, že  v  prípade nerešpektovania rozhodnutia o  styku 
mu hrozí trestné stíhanie a následne odsúdenie, bude motivovaný rozhodnutie rešpektovať.

Opakovaná recidíva (tak ako každá iná) by viedla k nepodmienenému trestu odňatia slo-
body.

5 Zákon č. 36/2005 Z. z. „Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, §25, ods. (4):
 „Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom 

upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže na návrh niektorého z rodičov zmeniť rozhodnutie o osobnej starost-
livosti.“
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 Záver

Výkon rozhodnutia je v našich pomeroch v súčasnosti často nepoužiteľným a nefunkčným 
inštitútom, najmä pokiaľ ide o výkon styku nepreferenčného rodiča s dieťaťom.

Štát, ktorý nie je schopný zabezpečiť vykonateľnosť svojich rozhodnutí, nie je právnym štá-
tom a takýto štát je na plač.

Štát má moc a má k dispozícii aj silu (či už v podobe represívnych zložiek alebo v podobe 
exekúcie, výkonu, atď.)

Štát, ktorý rezignuje na svoju úlohu a povinnosť zabezpečiť výkon spravodlivosti a výkon 
rozhodnutia sa vystavuje reálnemu riziku, že ľudia budú konať sami, svojpomocne a prevezmú 
na seba úlohy, ktoré za normálnych okolností patria štátu.

POUŽITÉ ZDROJE:
1. What Can the Federal Government Do To Decrease Crime and Revitalize Communities?“ 

from the U.S. Department of Justice, 1998 https://www.ncjrs.gov/pdffi  les/172210.pdf
2. Príručka o syndróme CAN, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, 2013
3. http://detstvobeznasilia.gov.sk/wp-content/uploads/2015/09/Pr%C3%ADru%C4%8D-

ka-o-syndr%C3%B3me-CAN.pdf

Kontaktné údaje:
Bc. Róbert Dankanin, Mgr. Roman Kozák
robert.dankanin@gmail.com, rk@ire.sk
Občianska iniciatíva Čierno-biele srdcia
Župné námestie 7
815 68 Bratislava
Slovenská republika
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 TIEŇOVÁ SPRÁVA K 6% ÚSPEŠNOSTI VÝKONU 
SÚDNYCH ROZHODNUTÍ   TÝKAJÚCICH 
SA MALOLETÝCH DETÍ
 Miroslav Sabol
Svojpomocná rodičovská skupina (ďalej len „SRS“)

 Úvod

Dňa 31.08.2018 Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) zverejnilo časť Správy 
o úspešnosti výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých detí vypracovanej na zákla-
de uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné men-
šiny (ďalej len „Výboru NR SR“) č. 92 zo dňa 16.5.2018 pod názvom Ministerstvo spravodlivosti 
analyzovalo úspešnosť výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých.1

Výkony rozhodnutí súdov v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) možno považovať globál-
ne za neuspokojivé (6 %).

SRS s ľútosťou konštatuje, že tzv. informatívne pojednávania (výsluchy) súdy nevyužívajú 
v dostatočnej miere. Súdy naďalej vytvárajú „umelo“ spory medzi rodičmi a ich deťmi, necho-
dia za deťmi do ich prirodzeného prostredia a s dieťaťom, o ktorom rozhodujú sa často ani nik-
dy osobne nestretnú. Súdy nekooperujú ani s odborníkmi. Tieto faktory označuje SRS za veľký 
problém v konaniach štátu o veciach maloletých detí a ich rodičov.

 1 Analýza dát súdnej štatistiky

MS SR bagatelizuje počet konaní o výkone súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých. 
Štatistická ročenka za rok 20172 uvádza 21 327 vecí starostlivosti o maloletých, ktoré sa týkali 
61 807 práv týkajúcich sa rodičovských práv a povinností. Patria sem konania o výchovných 
opatreniach, o zásahoch do rodičovských práv, schválení dôležitých úkonov za maloleté dieťa, 
o styku rodičov s deťmi, konania o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti rodičov, o usta-
novenie kolízneho opatrovníka a  majetkového opatrovníka, konania o  stanovení výživného, 
náhradnej starostlivosti, určenia rodičovstva a osvojenia.

Jednoduchý a prehľadný prístup k štatistickým údajom rezortu spravodlivosti umožňuje 
modul Poskytovanie informácií zo súdnej a  justičnej štatistiky – štatistické údaje súdov, Mi-
nisterstva spravodlivosti SR a organizácií v jeho pôsobnosti https://obcan.justice.sk/statistika/

1 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR. Ministerstvo spravodlivosti analyzovalo úspešnosť výkonu súd-
nych rozhodnutí týkajúcich sa  maloletých. 2018. http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?an-
nouncementID=2388.

2 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR. Štatistická Ročenka 2017. III. 5 Veci starostlivosti o maloletých. 
2018, s. 2 – 3; http://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Analytick%C3%A9%20centrum/-%C5%A0tatis-
tick%C3%A1-ro%C4%8Denka-2017.aspx.
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Podľa štatistického balíčka Štatistiky konaní maloletých https://obcan.justice.sk/statistika/
report/16/tabulka za roky 2010 až 2016 sa počet vybavených vecí súdmi znížil z 47 982 v roku 
2010 na 31 854 v roku 2016.

Počet vybavených rodičovských práv a povinností súdmi v SR sa znížil z 19 315 v roku 2010 
na 14 162 v roku 2016.

Podľa MS  SR bolo za  polovicu roku 2018 z  doručených návrhov na  nariadenie výkonu 
súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí rozhodnuté v 120 % prípadov a k samotnému 
nariadeniu výkonu súdneho rozhodnutia nedošlo v 56 % prípadov (inak skončilo 76 % prípa-
dov) a k polovici roku 2018 zostalo na okresných súdoch v predmetnej agende alarmujúcich 
209 % nerozhodnutých vecí z polročného nápadu návrhov na súdy.

V roku 2017 bolo z doručených návrhov na nariadenie výkonu súdneho rozhodnutia vo ve-
ciach maloletých detí nerozhodnuté v 5 % prípadov. K samotnému nariadeniu výkonu súd-
neho rozhodnutia nedošlo až v 79 % prípadov a „inak“ skončilo alarmujúcich 75 % prípadov. 
Ku koncu roku 2017 zostalo na okresných súdoch v predmetnej agende 131 % nerozhodnutých 
vecí z ročného nápadu návrhov na súdy.

V roku 2016 bolo z celkovo doručených návrhov na nariadenie výkonu súdneho rozhodnu-
tia vo veciach maloletých detí nerozhodnuté v 1 % prípadov. K samotnému nariadeniu výkonu 
súdneho rozhodnutia nedošlo v 20 % prípadov a „inak“ skončilo 80 % prípadov. Ku koncu roku 
2016 zostalo na okresných súdoch v predmetnej agende 115 % nerozhodnutých vecí.

2016 2017 Polrok 2018

Doručené súdu 629 571 333

Rozhodnuté súdom 626 545 399

Nariadené súdom 123 119 147

Inak skončené súdom 503 426 252

Zostalo súdom nerozhodnuté 724 747 696

Vykonané súdom 31 nezverejnené nezverejnené

Ročný nárast nerozhodnutých vecí medzi rokmi 2016 a 2017 je závratných 16 % (zo 115 % 
na 131 %).

 2 Analýza poznatkov rodín súdených v SR

Rodičia, ktorí sú v konaniach súdov o výkon súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých 
oprávnení, poskytli poznatky o problematike, z ktorých sa zistilo:

Na prípady skončené na súde „inak“ ako nariadením úspešného výkonu súdneho rozhod-
nutia nemá podľa rodín vplyv dobrovoľné podrobenie sa rozhodnutiu súdu, zistenie dôvodov 
nerešpektovania súdneho rozhodnutia, tzv. informatívne súdne pojednávanie (výsluchy), sú-
činnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, účasť rodičov na mediácii a účasť rodičov a dieťa-
ťa na sociálnom poradenstve, psychologickom poradenstve alebo na inom odbornom poraden-
stve na základe neodkladného opatrenia súdu, ale súdnymi prieťahmi spôsobené dosiahnutie 
plnoletosti maloletého dieťaťa. Príslušné štatistiky o tom však MS SR nevedie!!!
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 3 Postup súdu pred uskutočnením samotného výkonu 
rozhodnutia

Niektoré súdy uvádzajú, že vo viacerých prípadoch sa súdne konanie zastavilo stiahnutím 
návrhu na výkon súdneho rozhodnutia. SRS však negatívne hodnotí, že konanie súdu vo ve-
ciach starostlivosti o  maloletých trvalo v  roku 2017 v  priemere 8,3 mesiaca. Okresné súdy 
v obvode Krajského súdu v Bratislave konali priemerne nepochopiteľných 12 mesiacov. Je teda 
možné konštatovať, že súdy v SR zasahujú do citlivých rodinných a vzťahových väzieb rodičov 
a ich detí tak, že svojím postupom porušujú základné právo detí a ich rodičov na prerokovanie 
veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a čl. 38 ods. 2 Listiny základných 
práv a slobôd a právo na prejednanie ich záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Do-
hovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Súdy takýmto konaním neprimerane 
a vo veľkej miere porušujú základné práva detí a ich rodičov. Rodiny sú vďaka pomalosti súdov 
poškodzované aj v práve na súkromný a rodinný život. Oneskorené intervencie súdov do me-
dziľudských a rodinných vzťahov často krát spôsobujú rodinám neriešiteľné komplikácie, čím 
súdy spôsobujú také narušenie rodinných vzťahov, ktoré už  v  budúcnosti nejde „napraviť“. 
Rozhodnutia súdov sa pre rodiny často stávajú zdrapom papiera, ktorý SR prostredníctvom sú-
dov nedokáže nielenže v primeranej lehote vymôcť, ale ich reálne ani nikdy nevymôže. Správa 
o úspešnosti výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých, ktorú MS SR vypracovalo 
na základe uznesenia Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny č. 92 zo dňa 
16.05.2018 a ktorej znenie doručilo výboru NR SR dňa 30.08.2018 dokazuje maximálnu ne-
úspešnosť súdov. Tým vyvoláva aj obrovskú nespokojnosť oprávnených rodičov, ktorých súd 
de  facto absolútne vylučuje z výchovy svojich detí a  sadisticky im ničí už predtým vytvore-
ný vzťah dieťa – rodič. Znovu vytvoriť alebo obnoviť tento vzťah však súdy ani iné inštitúcie 
v SR vôbec nezvládajú. Preto deti a  ich rodičia očakávajú, že vláda SR zohľadní tu uvedené 
závažné skutočnosti a  zabezpečí v  hore uvedených konaniach rovnoprávnosť mužov a  žien. 
Rodičia aj deti tiež očakávajú, že vláda SR zabezpečí, aby aj v SR boli také nezávislé súdy, na aké 
majú daňový poplatníci právo z toho titulu, že je to základný pilier, ktorý zabezpečí presade-
nie takých zmien, aby legislatíva nespôsobovala deťom v SR úplný zánik vzťahu dieťa - rodič 
a následnú frustráciu vydedením potomka podľa § 469a občianskeho zákonníka a nemožnosti 
priznať dieťaťu výživné podľa § 75 ods. 2 zákona o rodine.

SRS dáva do pozornosti aj informácie zo Správy k stavu justície v SR vypracovanej Európ-
skou komisiou CEPEJ (Th e European Commission for effi  ciency of Justice - Európska komisia 
pre efektívnu justíciu).3

Podľa Štatistických ročeniek Ministerstva spravodlivosti SR4  bola rýchlosť konania súdu 
vo  veciach starostlivosti o  maloletých priemerne 8 mesiacov. Poznamenávame, že  Európsky 
súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) akceptuje dĺžku týchto konaní maximálne v trvaní 3 
až 6 mesiacov.

3 EURÓPSKA KOMISIA CEPEJ. Správa k stavu justície. 2017. https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/
Sprava-k-stavu-justicie.aspx.

4 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR. Štatistické ročenky. http://www.justice.gov.sk/stat/statr.htm.
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 4 S ústavou SR nesúladné zisťovanie dôvodov, pre ktoré 
sa povinný rodič alebo dieťa nemôže podrobovať rozhodnutiu

Od 01.07.2016 Vyhláška MS SR č. 207/2016 Z. z. z 27.07.2016, ktorou sa ustanovujú pod-
robnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (ďalej len „Vyhláška“), vniesla do konania 
súdov obrovskú právnu neistotu pokiaľ ide o vzťah dieťa – rodič zavedením „ospravedlniteľ-
ných dôvodov pre povinného rodiča“. Vďaka tomu sa vzťah dieťa - rodič nemôže udržať a ani 
znovu vytvoriť. SRS avizuje, že táto Vyhláška v negatívnom zmysle narúša rodinný život dieťaťa 
a jeho rodiča, nakoľko zhoršila prax súdov a vniesla do súdnych konaní na jednej strane princíp 
nespravodlivosti konania a na druhej strane aj nedosahovania blaha dieťaťa. Na súdoch masív-
ne dochádza k automatickým prieťahom v súdnom konaní, kedy súdy neprimerane dlho zis-
ťujú, či sa povinný rodič musí podrobiť právoplatnému rozhodnutiu súdu. Na tyranský postup 
povinného rodiča sa v súdnom konaní vo väčšine vôbec nepoužívajú nástroje represie (výzva 
súdu na dobrovoľné splnenie povinnosti, ukladanie pokút a zastavenie výplaty rodičovského 
príspevku). MS SR svojou vyhláškou prinútilo súdy prezumovať, že oprávnený rodič na vý-
kon súdneho rozhodnutia má rezignovať a nerešpektovanie titulu zo strany povinného rodiča 
je „ospravedlniteľné a nepostihnuteľné“. MS SR a súdy tým ničia vzťah dieťa – rodič. Súdy sa na 
návod MS SR uspokojujú s tvrdeniami povinného rodiča, že oprávnený rodič sa pri realizácii 
práv vyplývajúcich z rozhodnutia súdu správa inak ako povinný rodič a preto sa povinný rodič 
nemusí podrobiť rozhodnutiu súdu. Súdy tak de facto neuskutočňujú výkony súdnych rozhod-
nutí. MS  SR prikazuje súdom nevyžadovať od  povinného rodiča plnenie súdom stanovenej 
povinnosti, aj keď o nej rozhodol ten istý súd. Tento postup sa úplne vymyká z logiky a odpo-
ruje princípu právnej istoty. MS SR ustanovilo súdom odôvodňovať nepodrobenie sa súdnemu 
rozhodnutiu povinným rodičom tým, že všetko zapríčiňuje oprávnený rodič, aj keď ten je od 
vlastného dieťaťa dlhodobo izolovaný. Tým je oprávnený rodič v podstate týraný povinným 
rodičom a nemá akúkoľvek možnosť vychovávať svoje dieťa. Povinný rodič sa súdnemu roz-
hodnutiu podrobiť nemusí.

MS SR prekladá do slovenského jazyka a zverejňuje len účelovo vybranú judikatúru ESĽP. 
Podľa takto pokrivene interpretovanej a účelovo vyberanej judikatúry, netreba podľa MS SR 
vôbec zachovať vzťah rodič – dieťa, ale treba všemožne zabrániť, aby dieťa žilo s obidvomi ro-
dičmi. V styku druhého rodiča s dieťaťom sa má podľa MS SR všemožne aktívne brániť a dieťa 
(aj za cenu jeho psychiatrizácie) manipulovať tak, aby akýkoľvek styk s druhou polovicou jeho 
rodiny a rodičom postupne začalo aktívne odmietať. Osobitne zvrátený je tento aspekt v prípa-
doch, ak je dieťa rodičovi unesené, dlhodobo izolované od polovice rodiny a citovo vydierané. 
Následkom je potom to, že dieťa začne odmietať svojho rodiča pre malicherné dôvody, prebe-
rané od rodiča – únoscu, ktorý obludne manipuluje okolie i dieťa. Rodič - únosca sa tak snaží 
vzbudiť dojem, že za únos a izoláciu nemôže tyran a že všetko zapríčiňuje svojim správaním 
len ten rodič, ktorému je znemožnený akýkoľvek kontakt so svojim dieťaťom. Takto od dieťaťa 
izolovaný rodič sa údajne vždy v minulosti, súčasnosti a určite aj v budúcnosti správal, správa 
a bude správať vo vzťahu k dieťaťu nevhodne a neempaticky. Podľa ESĽP je použitie donuco-
vacích opatrení voči oprávnenému rodičovi v takýchto prípadoch kontraproduktívne. Dôvo-
dom pritom je, že  izolácia dieťaťa od oprávneného rodiča a od druhej polovice jeho rodiny 
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neempatickým povinným rodičom ako aj nevhodná manipulácia a izolácia dieťaťa povinným 
rodičom majú za následok degradáciu vzťahu medzi dieťaťom a takto izolovaným, ohováraným 
a týraným rodičom. Ten je vo veci výkonu súdneho rozhodnutia oprávneným, avšak naopak 
povinný rodič nemusí súdne rozhodnutie aj s podporou MS SR a vykonávacieho súdu (často 
je to ten istý súd, ktorý rozhodol vo veci maloletého) nikdy a v ničom dodržiavať.

SRS akceptuje výklad ustanovenia § 3 ods. 2 vyhlášky o ospravedlniteľných dôvodoch pre 
povinného rodiča len vo vzťahu k alkoholickému opojeniu oprávneného rodiča a s výhradou 
nahradenia zmareného styku v náhradnom termíne. Rovnako je rozumne možné za osprave-
dlniteľné dôvody pre povinného rodiča pokladať aj kalamitu, neriešiteľnú dopravnú situáciu, 
hospitalizáciu a havarijné pracovné povinnosti. Zo súdnej praxe je známe, že všetko tu uvedené 
sa dá riešiť aj inak a nie tým, že MS SR vnucuje súdom zavádzanie právne aj ľudsky neprijateľné-
ho, vágneho a oprávnenými rodičmi odmietaného „ospravedlniteľného dôvodu pre povinného 
rodiča“. Je mnoho prípadov, kedy súd zistí, že v rámci konania o výkone súdneho rozhodnutia 
o styku sa maloleté dieťa odmieta podrobiť súdnemu rozhodnutiu a napriek výchovnému pô-
sobeniu povinného rodiča sa s oprávneným rodičom nestretáva a že túto nechuť maloletého 
stretávať sa s oprávneným rodičom nie je povinný rodič schopný svojou výchovou dieťaťa zme-
niť. Avšak nemožno prenášať vinu za taký stav na osobu týraného oprávneného rodiča, ktorý 
nemá nijakú možnosť výchovne pôsobiť na svoje dieťa a je od neho úplne izolovaný. Ak niekto-
rý rodič v minulosti zanedbával svoj vzťah k dieťaťu a v súčasnosti aj do budúcna má záujem 
stretávať sa s dieťaťom, kontaktovať ho, prejavovať oň záujem, vykonávať svoje rodičovské práva 
a aj inak zabezpečovať výchovu dieťaťa, je úlohou štátu pomôcť dieťaťu a jeho rodičovi v obnove 
ich vzťahu a nie natrvalo poškodiť dieťa a jeho rodinu ich vzájomnou a trvalou izoláciou. Súd 
má prihliadať na slobodný názor dieťaťa a nie poškodzovať dieťa tým, že mu dáva (s požehna-
ním MS SR) moc rozhodovať o dospelých (učitelia, lekári, vychovávatelia...), hlavne o svojich 
rodičoch a starých rodičoch. Ani zamestnancom MS SR a súdov by sa určite nepáčilo, keby 
rodina dala svojmu maloletému dieťaťu moc rozhodnúť o ich pracovnoprávnych vzťahoch tým, 
že im plat zníži na polovicu, alebo bude dieťa zamestnancov MS SR a súdov nútiť pracovať bez 
nároku na odmenu za vykonanú prácu úplne bezplatne.

 5 Odborná pomoc pre súdy a rodiny

SRS sa domnieva, že odborná pomoc pre rodičov a dieťa (psychologické poradenstvo, pri-
jatie rodičovskej dohody ohľadom stretávania v širšom rozsahu ako v rozhodnutí súdu, ktoré 
sa má vykonať) sa má poskytovať ešte pred vynesením rozhodnutia súdu vo veciach malole-
tých a nie až pri vymáhaní tohto súdneho rozhodnutia. Taktiež by súd mal zadovažovať dôka-
zy pri rozhodovaní vo veciach maloletých a nie až pri vymáhaní tohto súdneho rozhodnutia. 
Rovnako aj tzv. ospravedlniteľné dôvody pre povinného rodiča, keďže neexistujú ani v konaní 
vo  veciach maloletých, by  podobne nemali existovať ani pri výkone takéhoto súdneho roz-
hodnutia. Tým totiž súd len preukazuje, že v predchádzajúcom konaní rozhodol zle a že v ko-
naní o jeho súdnom výkone sám súd spochybňuje svoje predošlé rozhodnutie, vnáša právnu 
neistotu až chaos do svojho predchádzajúceho snaženia a že tak sám súd svojím chaotickým 
rozhodovaním resp. konaním vytvára rodinným vzťahom neodstrániteľné prekážky. Odborné 
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metódy práce nepatria do  sféry práva; preto, ak  súd v  súčinnosti s  kolíznym opatrovníkom 
v konaní vo veciach maloletých nebol schopný zistiť a odstrániť problémy medzi rodičmi pred 
vydaním súdneho rozhodnutia a neponúkol rodine ani odbornú pomoc, pri výkone súdne-
ho rozhodnutia už  je neskoro naprávať toto zlé súdne rozhodnutie. Rovnako zlé, nesprávne 
a protiprávne je aj podporovať povinného rodiča (aj na popud MS SR) v páchaní zla pre dieťa 
a oprávnenému rodičovi (napriek platnému rozhodnutiu súdu) neumožňovať výkon súdneho 
rozhodnutia, či realizovať svoje rodičovské práva a povinnosti. Nie pri výkone súdneho roz-
hodnutia, ale už pri vydávaní súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých má súd zabezpečiť 
deťom a  rodičom odbornú pomoc. Ak  totiž súd vydá zlé súdne rozhodnutie, ťažko možno 
očakávať, že ten istý súd ho v ďalšom súdnom konaní vymôže. Navyše rastie riziko že samotný 
súd takým konaním smeruje rodičov do ďalšieho a prehlbujúceho sa konfl iktu, že tak pomáha 
vytvárať nové rodičovské problémy s tolerovaním prenášania svojich nedoriešených záležitostí 
za strany povinného rodiča na svoje dieťa. V náročnejších prípadoch má súd už pred vydaním 
rozhodnutia vo veciach maloletých uložiť výchovné opatrenie, spočívajúce v povinnosti rodiny 
podrobiť sa poradenstvu u psychológa a nie nariaďovať výchovné opatrenie až pri nariadení 
výkonu predchádzajúceho súdneho rozhodnutia v konaní súdu o výkone súdneho rozhodnutia 
vo veciach maloletých.

 6 Dieťa ako plnohodnotný účastník prvého súdneho konania

SRS žiada MS  SR a  súdy, aby dieťa ako plnohodnotného účastníka konania akceptovali 
už pri prvom rozhodovaní súdu o veciach maloletých. Dieťa nie je „objekt“ súdneho konania, 
ale jeho subjekt - účastník konania. Dieťa a  jeho názor nemožno brať do úvahy až v konaní 
o výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých, kedy je už dieťa zmanipulované povin-
ným rodičom, dlhodobou izoláciou od polovice rodiny a kedy je dieťa citovo vydierané únos-
com. Slobodný názor teda už dieťa v danom momente konania nie je schopné formulovať a ani 
už nie je schopné slobodne vyjadriť svoju vlastnú vôľu.

Rodiny so  školopovinnými deťmi udávajú, že  vôľa maloletého dieťaťa napr. pri školskej 
dochádzke nemá veľký význam a tiež v tomto prípade nejde o individuálnu situáciu každého 
školopovinného dieťaťa. Podobne to má byť aj pri rozhodnutiach súdu vo veciach maloletých 
detí a  stretávaní sa  dieťaťa s  rodičmi. SRS prízvukuje, že  otázka relevancie vôle maloletého 
v otázkach jeho zdravia, stravovania a školstva nezávisí len od rozumovej vyspelosti dieťaťa, ale 
aj výchovného pôsobenia rodičov a vychovávateľov. V záujme blaha dieťaťa je tak nutné zabrá-
niť, aby sa dieťa nedostalo na šikmú plochu a nepovažovalo drogy a odmietanie rodiča za niečo 
správne, zdravý spôsob života a úctu k rodičom za nesprávne a aby dieťa porozumelo aj dô-
sledkom. Napr. výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; poručiteľ 
môže vydediť potomka, ak v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú po-
moc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch a o poručiteľa trvalo neprejavuje 
opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať a pod. SRS uvádza, že je nemysliteľ-
né, aby u dieťaťa nad 12 rokov nebolo v zásade možné realizovať povinnú školskú dochádzku 
za predpokladu, že toto dieťa prejaví vôľu nenavštevovať školu a rodine je zo správania dieťaťa, 
ktoré vychováva zrejmé, že by u dieťaťa narazila na odpor v prípade, že by sa rozhodla pristúpiť 
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k plneniu povinnej školskej dochádzky. Preto sa MS SR zásadne mýli a koná nesprávne, ak pod-
poruje súdy v slepom rešpektovaní „prejavenej a autenticky zistenej vôle“ maloletého dieťaťa 
nenavštevovať školu a nevzdelávať sa. Realizovanie povinnej školskej dochádzky proti vôli sa-
motného dieťaťa by podľa tejto logiky a postupu MS SR a súdov bolo právne neudržateľné.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že  vek plnoletosti a  zodpovednosti rodiča za  dieťa 
je 18 rokov, a neosciluje v rozpätí 10 až 15 rokov. Je nutné poznamenať, že štát poskytuje rodi-
čom prídavok na dieťa až do veku 26 rokov, no povinnosť vyživovať dieťa majú rodičia vo veku 
dieťaťa aj v rozpätí 10 až 18 rokov. Inak by tomu nemalo byť ani pri súdnom výkone rozhodnu-
tia súdu vo veciach maloletých.

 7 Nerealizovanie samotného výkonu súdneho rozhodnutia

SRS avizuje, že úspešný priebeh súdneho odňatia dieťaťa spočíva pri faktickom odňatí die-
ťaťa hlavne na okolnosti, ako výchovne na dieťa pôsobí povinný rodič. SRS potvrdzuje, že bez 
asistencie psychiatra povinný rodič pri samotnej realizácii výkonu súdneho rozhodnutia iba 
vyhrocuje situáciu. V  týchto situáciách je  prospešné izolovať povinného rodiča od  dieťaťa 
a napr. výkon súdneho rozhodnutia vykonávať v školskom zariadení, bez prítomnosti povin-
ného rodiča. SRS si  je vedomá aj upozornení detských psychológov, špeciálnych pedagógov, 
či pedopsychiatrov, poukazujúcich na to, že izolácia dieťaťa od druhého rodiča môže mať ďale-
kosiahle nepriaznivé následky na psychické prežívanie dieťaťa, ktoré sa nadôvažok môžu pre-
javiť až v budúcnosti.

Z praxe avizujú rodiny, lekári a školy prípady, kedy sa u dieťaťa následky izolácie od druhej 
polovice rodiny prejavujú bezprostredne, kedy si psychický stav dieťaťa vynucuje napr. návšte-
vu lekára a v budúcnosti sa zase prejavujú na správaní dieťaťa voči rodičovi, ktorý bránil dieťaťu 
stretávať sa s druhou polovicou rodiny. SRS prízvukuje, že MS SR neprekladá verejnosti ani sú-
dom všetku judikatúru z ESĽP. Na rozdiel od ČR, občania SR nemajú prístup ani k prekladom 
rozhodnutí ESĽP vo veciach našich občanov proti SR. Podľa našich zákonov, MS SR ani súdy 
neskúmajú odôvodnenosť výkonu súdom stanoveného práva styku v prípade zjavne nezákon-
ného konania rodiča, s ktorým dieťa žije a v prípade, keď rodič, s ktorým dieťa žije, citovým 
vydieraním dieťaťa bráni styku druhého rodiča s dieťaťom.

SRS očakáva, že SR zabezpečí oprávneným rodičom odbornú pomoc na uľahčenie situá-
cie, keď ani súd nie je schopný úspešne zabezpečiť výkon svojho súdneho rozhodnutia a kedy 
je tento rodič dlhodobo týraný zo strany povinného rodiča izoláciou od svojho dieťaťa a neu-
možňovaním žiadneho osobného, ba ani telefonického kontaktu, či kontaktu prostredníctvom 
Skype, FB, mailom, Messenger. atď.

Ako negatívum v tak komplikovanej a dynamickej situácii akou je situácia faktického súd-
neho odňatia dieťaťa rodičovi je potrebné uviesť, že SRS avizuje neochotu SR pomáhať opráv-
neným rodičom prostredníctvom výcviku na zvládanie záťažových situácií v konaní a rozho-
dovaní súdov vo veciach maloletých detí. Rodinám nezabezpečuje vzdelávanie v tomto smere 
žiadna inštitúcia SR. Cieľom vzdelávania rodičov by malo byť predovšetkým to, aby si  rodi-
čia osvojili vedomosti o prejavoch správania detí, s ohľadom na emočné reakcie v súvislosti 
s napr. vekom dieťaťa a aktuálnou situáciou dieťaťa. Cieľom tohto vzdelávania je, aby si rodičia 
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rozvinuli zručnosti konštruktívnej komunikácie s dieťaťom a s ďalšími účastníkmi výkonu súd-
neho rozhodnutia (sudkyne, vyššie súdne úradníčky, povinný, iné fyzické osoby) v závislos-
ti od  veku dieťaťa, aktuálnej situácie atď. výkonu súdneho rozhodnutia, prípadne zručnosti 
potrebné na identifi káciu a objektívne posúdenie možného vzniku posttraumatickej stresovej 
reakcie u jednotlivých účastníkov výkonu súdneho rozhodnutia (dieťa, sudkyňa, vyššia súdna 
úradníčka, povinný rodič, iné fyzické osoby). Rodiny majú záujem sa na výcviku zúčastňovať 
spoločne aj s rodinnými príslušníkmi, rodinnou komunitou a so zamestnancami orgánu soci-
álnoprávnej ochrany detí, sudkyňami a vyššími súdnymi úradníčkami a získať tak zručnosti pri 
zabezpečení výkonu súdneho rozhodnutia v prospech oprávneného rodiča.

Pri samotnom súdnom odňatí maloletého dieťaťa vyvoláva opätovne konfl ikty povinný 
rodič a jeho rodinní príslušníci na mieste súdneho odňatia s cieľom dočasne fakticky prerušiť 
uskutočňovanie výkonu súdneho rozhodnutia s cieľom, aby sa súd viac už nepokúšal uskutoč-
niť výkon svojho súdneho rozhodnutia.

V praxi nastáva aj  rušenie resp. marenie styku dieťaťa s oprávneným rodičom zo strany 
manžela alebo kohabitačného partnera povinného rodiča, ktorý nie je  rodičom dieťaťa. Po-
vinný rodič si  často nezákonne vynucuje sprevádzaný styk, pri ktorom sa snaží fotografi cky 
priebeh styku zdokumentovať a negatívne vplývať na dieťa počas jeho stretnutia s oprávneným 
rodičom. SRS poznamenáva, že pri styku dieťaťa s oprávneným rodičom nemá právo byť prí-
tomný aj povinný rodič a že ten nemá právo prešetrovať realizáciu styku oprávneného rodiča.

Medzi veľké problémy patrí nerešpektovanie súdnej moci zo strany médií a s tým súvisiace 
vyhrotené a nebezpečné mediálne kampane proti oprávnenému rodičovi a osobám, ktoré za-
bezpečujú uskutočnenie výkonu súdneho rozhodnutia. Medzi nežiadúce vplyvy patrí aj vytvá-
ranie kritickej mienky verejnosti médiami na  spôsob a  nevyhnutnosť uskutočnenia výkonu 
súdneho rozhodnutia na  podnet povinného rodiča a  bez možnosti vyjadrenia oprávneného 
rodiča.

SRS dlhodobo avizuje problém spolupracujúcich štátnych inštitúcií mimo služobnej doby 
ich zamestnancov (víkend, cez pracovný deň večer).

SRS považuje za najrizikovejšie prostredie na výkon súdneho rozhodnutia domácnosť po-
vinného rodiča a v prípade prítomnosti povinného rodiča pri výkone súdneho rozhodnutia 
aj školu.

 8 Rozhodnutia súdu o návrate maloletého dieťaťa pri jeho 
neoprávnenom premiestnení a zadržaní jedným z rodičov

SRS kriticky vníma nadužívanie inštitútu odkladu výkonu súdneho rozhodnutia. SRS avi-
zuje v tejto súvislosti, že súdne odňatie dieťaťa povinnému rodičovi je sprevádzané takmer vždy 
komplikáciami vedúcimi k neúspešnosti, resp. zmareniu výkonu súdneho rozhodnutia. Tieto 
komplikácie spočívajú v obštrukciách spôsobených povinným rodičom, ako aj  tým, že dieťa 
sa nútenému výkonu súdneho rozhodnutia zvyčajne prirodzene bráni. Je pochopiteľné, že pre 
dieťa ide o neštandardnú situáciu, v ktorej sa zrazu ocitlo, za prítomnosti preň cudzích ľudí 
(a zvyčajne i za asistencie polície); navyše, povinný rodič zvyčajne k príprave dieťaťa na jeho 
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odňatie súdom nijako pozitívne neprispieva. SRS poukazuje, že cieľom má byť zabezpečenie 
okamžitého konania súdu a výnimočnej rýchlosti súdu do vydania súdneho rozhodnutia, a pre-
to by sa mal súd riadiť osobitným režimom refl ektujúcim osobitnú rýchlosť konania. Sudcovi, 
ktorý výkon súdneho rozhodnutia realizuje, by tak malo byť umožnené konať rýchlo, pružne, 
bez potreby prihliadať na zdĺhavý procesný postup, vyzývať na dobrovoľné plnenie a pod. SRS 
prízvukuje a navrhuje, aby bola prijatá taká legislatívna úprava, ktorá možnosť odkladu výkonu 
súdneho rozhodnutia v konaniach vo veci maloletých vylúči, nakoľko odklad výkonu súdneho 
rozhodnutia je nezlučiteľný s cieľom oprávneného rodiča, ale aj najlepšími záujmami dieťaťa 
a jeho blahom.

 9 Inštitút odkladu výkonu súdneho rozhodnutia v praxi

SRS uvádza, že inštitút odkladu výkonu súdneho rozhodnutia podľa § 389 Civilného mi-
mosporového poriadku by sa nemal vôbec používať vzhľadom na to, že právo na styk dieťaťa 
s rodičom je súčasťou rodičovských práv a povinný rodič svojím spôsobom výchovy dieťaťa 
a vynútením si výkonu súdneho rozhodnutia často ohrozuje život, zdravie a priaznivý vývoj 
maloletého dieťaťa.

 10 Neúplnosť a nepresnosť Správy o neúspešnosti výkonu 
súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých

SRS od správy o úspešnosti výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých očaká-
vala zo strany MS SR úplnosť a záruku presnosti. Bohužiaľ, MS SR znova v rozpore so správou 
OSN nedalo občianskym združeniam (ďalej len „OZ“), možnosť participovať na správe a ani 
sa k správe vypracovanej MS SR vyjadriť. Podľa názoru rodín, MS SR často nedodržiava prin-
cípy právneho štátu a často zasahuje do procesného postupu a rozhodovacej právomoci súdov 
tým, že priamo „školí“ nielen zamestnancov súdov, ale aj kolízne opatrovníčky, právnikov, znal-
cov, psychológov a členov OZ ktoré vykonávajú výchovné opatrenia...

Je tiež absurdné, že sa neustále opakujú nesprávne procesné postupy (vypočúvanie malo-
letých detí samosudkyňami bez obrazového a zvukového záznamu a vyhotovenia zápisnice); 
že sa v mene SR opakovane vydávajú nesprávne a nezákonné súdne rozhodnutia (zákaz styku 
rodiča s dieťaťom, namiesto zákazu styku dieťaťa s rodičom). Súdy pri rozhodovaní o výkone 
rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov nerešpektujú právo ma-
loletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a neprihliadajú na záujem ma-
loletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného 
prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým 
rodičom.

Súdy nedbajú na rešpektovanie práva dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch 
rodičov a rešpektovanie práva dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnopráv-
neho osobného styku s obidvomi rodičmi. MS SR kryje pochybné sudkyne tým, že minister 
nepodáva návrhy na začatie disciplinárneho konania voči tým, ktorí z pozície moci na súdoch 
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rozhodujú v mene SR tak, že porušujú základné pravidlo, ktoré vo svojej vedeckej práci uvádza 
Bronislava Pavelková!5

SRS upozorňuje, že MS SR na svojom webovom sídle nezverejňuje najdôležitejšie súdne 
rozhodnutia a v súčasnosti sú súdne rozhodnutia a postupy súdov (usmerňované MS SR) pre 
rodiny bez akejkoľvek právnej istoty. Zásada sudcovskej nezávislosti a nestrannosti je zneužíva-
ná na súdoch a nedodržiavaná zamestnancami MS SR aj preto, že je znefunkčnené ich trestné 
stíhanie pri porušení zákona, pri rozhodovaní v prospech jednej strany, pri nespravodlivom 
konaní, pri zapríčinení zbytočných prieťahov a pod. SRS sa domnieva, že MS SR prislúcha prá-
vomoc kontrolovať a sankcionovať súdnych znalcov; právomoc podávať návrhy na disciplinár-
ne konania sudcov a právomoc zabezpečiť, aby ani zamestnanec MS SR M. P. neovplyvňoval 
rozhodnutia súdov a pod rúškom ESĽP ich nepreskúmaval, nerevidoval, neposudzoval, nerušil 
a svoje osobné názory vo veci PAS nezákonne nevydával za ofi ciálny názor MS SR.

Oprávnení rodičia majú často súdom určené likvidačné výživné (s vedomím MS SR), pri-
čom fakticky nemôžu vykonávať svoje zamestnanie a zabezpečiť si tak dostatočný zárobok pre 
svoje dieťa, lebo im je štátom (kontraproduktívne) zadržaný vodičský preukaz, potrebný pre 
výkon zamestnania. Ešte horšia je  situácia, kedy sú dokonca rodičia uväznení bez možnosti 
vykonávať svoje zamestnanie a aj v prípade, že im ZVJS zabezpečí zamestnanie, tak nie s platom 
podobným, ako dosahovali na slobode. Likvidačné výživné, spolu so znemožnením primerané-
ho zárobku zo strany štátu a so zadržaním vodičského preukazu však nie sú zohľadnené a ne-
započítavajú sa pri rozhodovaní Centra právnej pomoci o žiadosti o bezplatnú právnu pomoc. 
Títo rodičia tak nemajú z čoho platiť právnika (ani súdom určené výživné) a štát im napriek 
hmotnej núdzi nezabezpečuje bezplatnú právnu pomoc. Preto títo rodičia často ani nemôžu 
využiť konania o riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkoch, resp. Ústavný súd 
SR v rámci konania o ústavnej sťažnosti, lebo štát pre ne určil povinné právne zastúpenie, ktoré 
títo rodičia nemajú z čoho zaplatiť. Podľa v  súčasnosti platnej legislatívy sa  im teda napriek 
tomu, že  po zaplatení výživného sa  nachádzajú v  stave materiálnej núdze, odopiera právo 
na poskytnutie právnej pomoci bez fi nančnej účasti.

SRS požaduje od MS SR zverejniť na svojej webovej stránke všetky preklady rozhodnutí 
ESĽP našich občanov proti SR v slovenskom jazyku, informácie pre rodičov maloletých detí, 
multidisciplinárnu spoluprácu, priania detí, priebeh súdneho konania vo veciach maloletých, 
priebeh súdneho výkonu súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých, vzory návrhov a rodi-
čovských dohôd o úprave starostlivosti rodičov o maloleté deti, náležitosti návrhu vo veciach 
maloletých a výkonu súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých, rodičovský plán, dokumen-
ty spolupracujúcich občianskych združení ako i tieto dve knihy

http://www.ligaotcov.eu/data/ligaotcov.eu/documents/Cierna-kniha-rodicovstva--Li-
ga-otcov.pdf

http://www.ligaotcov.eu/data/ligaotcov.eu/documents/KNIHA-striedavka--Liga-otcov.pdf
výskum

http://www.ligaotcov.eu/novinky/news_analyza-rozsudkov-aky-je-rozsah-styku-s-detmi-
a-ako-rozhodovali-sudy-o-zvereni-v-roku-2010/

a základný princíp, ktorý vo svojej vedeckej práci defi novala pani Svetlana Ficová, spôsob 
riešenia najčastejšieho problému detí a ich rodičov na súde, t. j.. diskriminácia a to, že maloleté 

5 PAVELKOVÁ, B. Právne postavenie rodiča vo výchove maloletého dieťaťa. 2012, s. 80.
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dieťa po rozhodnutí súdu nemôže tráviť polovicu prázdnin s každým rodičom ako aj priemer-
nú výšku súdmi určeného výživného v €, doplnenie modulu justičnej štatistiky o údaje z roku 
2017 a v roku 2018 viesť súdne štatistiky na mesačnej báze, štatistické sledovanie počtu doru-
čených návrhov na nariadenie výkonu súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí, počtu 
rozhodnutí súdov o návrhoch na nariadenie výkonu súdneho rozhodnutia vo veciach malole-
tých detí, počtu nariadených výkonov súdnych rozhodnutí vo veciach maloletých detí, počtu 
súdom vykonaných súdnych rozhodnutí vo veciach maloletých detí a priemernej dĺžky kona-
nia vo veci nariadenia výkonu súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí a ukončenie 
zo strany MS SR úmyselného už 14 rokov trvajúceho zavádzania verejnosti tým, že aj vo svojej 
správe uvádza z čias komunizmu používaný termín „nariadenie výkonu rozhodnutia o výchove 
maloletých detí“, „nezabezpečoval výchovu dieťaťa“, aj keď dobre vie (alebo by malo MS SR 
a  jeho zamestnanci vedieť, že sa slovo „výchovy“ nahrádza slovami „osobnej starostlivosti“), 
že od roku 2005 sa deti nezverujú do výchovy, ale do osobnej starostlivosti s tým, že dieťa ostáva 
vo výchove obidvoch rodičov aj po ich súdnom rozvode a rozchode, čím dlhodobo mätú aj mé-
diá a vyvolávajú konfl ikty medzi rodičmi navzájom aj zamestnancami rezortov fi nancií, práce, 
sociálnych vecí a rodiny, spravodlivosti, školstva, vedy, výskumu a športu, vnútra, zdravotníc-
tva a iných štátnych aj neštátnych inštitúcií, ktorí na základe nesprávnych informácií MS SR 
diskriminujú druhého rodiča a jeho dieťa. Preto SRS očakáva verejné ospravedlnenie MS SR 
za uvedenie nesprávnych informácií vo svojej správe, jej opravu na webe MS SR a zrealizovanie 
masívnej mediálnej kampane tak, aby všetci štátni aj  neštátni zamestnanci a  celá slovenská 
verejnosť bola od MS SR správne informovaná vo vzťahu k výchove detí rodičmi (aj po rozvode 
a  rozchode rodičov súčasťou rodičovských práv a  povinností sú  najmä sústavná a  dôsledná 
starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa, zastupovanie 
maloletého dieťaťa, správa majetku maloletého dieťaťa) a osobnej starostlivosti rodičov o dieťa 
(V  rozhodnutí, ktorým sa  rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd určí, komu 
maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej sta-
rostlivosti obidvoch rodičov.).

Ministerstvo fi nancií Slovenskej republiky odporučilo prehodnotiť návrh vyhlášky v kon-
texte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (§ 3 ods. 6, § 5, § 13), s jej čl. 13 
(§ 1 ods. 2, § 2ods. 3, § 3 ods. 1, 2 a 6, § 8 ods. 3, § 9 až 12, 14, § 15 ods. 4 a § 16 ods. 1 a 3) a s jej 
čl. 123 (§ 3) pretože by mohol byť nad rámec splnomocňovacieho ustanovenia vykonávaného 
zákona.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v  súvislosti s  § 3 ods. 3 Vyhlášky upozornilo, 
že skúmanie ospravedlniteľných dôvodov sa viaže podľa § 3 ods. 1 na skúmanie podmienok 
na nariadenie výkonu rozhodnutia, pričom § 379, 382 a 383 Civilného mimosporového po-
riadku sa aplikujú po nariadení výkonu rozhodnutia pred uskutočnením výkonu rozhodnutia.

Ministerstvo zahraničných vecí a  európskych záležitostí Slovenskej republiky uviedlo, 
že v § 3 vyhlášky bol zavedený nový pojem „ospravedlniteľné dôvody“ bez jeho bližšej defi nície 
a navrhlo jeho defi novanie buď priamo v návrhu vyhlášky (napr. demonštratívnym výpočtom) 
alebo legislatívnym odkazom na iný právny predpis, kde je tento pojem defi novaný.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky odporučilo ustanovenie § 3 vyhlášky prehod-
notiť v kontexte s čl. 2 ods. 2 Ústavy SR. Postup súdu a výnimky z postupu súdu podľa zákona 
by nemala upravovať vyhláška.
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Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity v  § 12ods. 2 vyhlášky 
odporúča za slovom „šetrný“ vložiť čiarku a slová „vykonávaný citlivým spôsobom najmenej 
ohrozujúcim záujmy dieťaťa tak, aby dieťa pociťovalo pri výkone rozhodnutia zrozumiteľným 
spôsobom podporu jeho práv a záujmov“.

Podľa docentky občianskeho práva JUDr. Bronislavy Pavelkovej, PhD. je súčasná situácia 
pri vykonateľnosti rozhodnutí o styku s deťmi (vďaka MS SR a súdom) katastrofálna.6 Prieťa-
hy v samotnom konaní a prieťahy pri výkone rozhodnutia spôsobujú, že vzťah medzi rodičom, 
ktorý má záujem sa so svojím dieťaťom stretávať a týmto dieťaťom úplne zanikne, resp. oslabí 
sa tak, že obaja stratia záujem tento vzťah vôbec ešte riešiť. Zároveň však deti a rodičia strá-
cajú ďalšiu dôležitú vec - presvedčenie, že štát, ktorého sú občanmi, je pripravený a schopný 
poskytnúť akúkoľvek ochranu ich zákonným právam. Ich zatrpknutosť a  nedôvera k  ľuďom 
a inštitúciám priamo vplýva na zhoršenie úrovne medziľudských vzťahov, produktivity práce, 
niekedy aj spoločenského postavenia a zdravotného stavu. Títo ľudia ďalej pôsobia na ďalších 
ľudí, prípadne na deti a sprostredkovane aj na atmosféru v spoločnosti. Nejde teda o problém 
jednej rodiny - je to problém spoločnosti ako takej.

Slovenská advokátska komora ustanovenie § 3 vyhlášky navrhla zo znenia vyhlášky vypus-
tiť, keďže pojem „ospravedlniteľné dôvody“ je subjektívna kategória a nemožno do nej vložiť 
objektívny prvok, skúmaním prípadných „ospravedlniteľných dôvodov“, pre ktoré sa povinný 
nemôže podrobovať rozhodnutiu, sa ohrozí celý výkon rozhodnutia a  zníži sa právna istota 
účastníka, oprávneného z vykonateľného rozhodnutia a v neposlednom rade dôjde k ohroze-
niu maloletého dieťaťa. Namiesto skúmania „ospravedlniteľných dôvodov“, má súd k dispozícii 
inštitút neodkladného opatrenia resp. začatia nového konania vo veci samej.

Podľa OZ LIGA OTCOV, bojujúceho za spravodlivosť a práva detí a rodičov vládne na Slo-
vensku krutá nespravodlivosť v porozchodovej starostlivosti o deti. Vedie sa tu doslova poroz-
chodová vojna, ktorá ničí životy detí, rodičov a celých rodín.7

Svojpomocná rodičovská skupina navrhla ponechať v platnosti vyhlášku č. 474/2011 Z. z. 
a odložiť účinnosť vyhlášky č. 207/2016 Z. z. a odporučila pripraviť za účasti verejnosti taký 
právny predpis, ktorý sa stane funkčnou súčasťou vyváženého, prehľadného a stabilného práv-
neho poriadku SR tak, aby bol súlad novej vyhlášky nižšej právnej sily s právnym predpisom 
vyššej právnej sily a s medzinárodnoprávnymi záväzkami SR. Žiadame túto vyhlášku prepra-
covať a znovu pripraviť novelizáciou platného právneho predpisu číslo 474/2011 Z. z. tak, aby 
nezohľadňovala len prípad maloletého Marca, ale aj prípad maloletej Lucky, kde štát odmietal 
niekoľko rokov oznámiť biologickému rodičovi adresu bydliska jeho maloletého dieťaťa a spo-
lupodieľal sa tak na jeho zabití. Tieto patologické situácie, napriek súdom určenému stretávaniu 
dieťaťa a  rodiča a niekoľkoročnej neschopnosti súdu vymôcť právoplatné rozhodnutie súdu, 
sa aj dnes dejú a súdy, polícia ba aj kolízny opatrovník maloletého dieťaťa odmietajú oznámiť 
rodičovi najzákladnejšie informácie o jeho vlastnom maloletom dieťati.

Podľa názoru rodín, JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M., JUDr. Viera Benčatová, Mgr. 
Hedviga Polgárová, Mgr. Mária Protušová, JUDr. Lukáš Poperník, Mgr. Beáta Budayová, JUDr. 

6 PAVELKOVÁ, B. Právne prostriedky ochrany práva na styk s dieťaťom. 2012. Dieťa v ohrození: zborník prí-
spevkov z konferencie konanej dňa 10.a 11.decembra 2009. 2010, s. 337 - 345.

7 ĎURKOVIČ, L., MANČÍKOVÁ, E., BOGDAN, E., SLEZÁKOVÁ, S. Čierna kniha rodičovstva na Slovensku. 
2011, s. 4.
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Peter Kriška, JUDr. Adriana Konkolovská, JUDr. Alexandra Somorovská, JUDr. Boris Tóth, 
JUDr. Peter Rajňák, Mgr. Ivana Mrázková, Mgr. Kristán Kovacs, Mgr. Mária Marcinová, JUDr. 
Marta Sebechlebská, Mgr. Lucia Prčová, Mgr. Tomáš Pápay, Mgr. Miriam Žiaková, JUDr. Kata-
rína Gešková, PhD., JUDr. Marica Pirošíková, JUDr. Tatiana Hačková, JUDr. Romana Smyčko-
vá, PhD., Mgr. Mária Slamková, Mgr. Hedviga Polgárová, Mgr. Beáta Budayová a JUDr. Viliam 
BOKOL, spoluautori návrhu vyhlášky neprehodnotili jej znenie v kontexte s Ústavou SR tak, 
aby nebolo nad rámec splnomocňovacieho ustanovenia vykonávaného zákona. MS SR nepri-
pravilo za účasti verejnosti funkčný právny predpis, spôsobilo nesúlad vyhlášky nižšej právnej 
sily s právnymi predpismi vyššej právnej sily a s medzinárodnoprávnymi záväzkami SR. MS SR 
prispelo po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a  športu SR  a  Ministerstvom vnútra SR  k  neschopnosti súdov vymôcť 
právoplatné rozhodnutia súdov, respektíve ustanovilo súdom podrobnosti výkonu súdneho 
rozhodnutia vo veciach maloletých tak, aby dosahovali len šesť percentnú úspešnosť.

SRS preto žiada MS SR o zmenu súčasnej nevyhovujúcej legislatívy a o vypracovanie a pri-
jatie takej legislatívy, ktorá účinne ochráni deti pred stratou ich vzťahu k rodičom. Rodičia žia-
dajú zmenu trestného zákona tak, aby odcudzenie dieťaťa povinným rodičom od oprávneného 
rodiča bolo trestným činom. Cieľom Ústredia práce, sociálnych vecí a  rodiny musí byť taká 
ochrana práv a právom chránených záujmov dieťaťa opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí, 
ktorá vo svojom dôsledku nepovedie deti k zlým vzťahom v rodine a k rozhodnutiam o uplat-
není inštitútu vydedenia a nemožnosti priznať výživné z dôvodu rozporu s dobrými mravmi.

Rodičia žiadajú SR o legalizáciu dvojitého bydliska maloletých detí po rozvode alebo roz-
chode ich rodičov, o zabránenie viac ako trojmesačným súdnym prieťahom v konaniach súdov 
vo veciach maloletých, o ukončenie štátnej sabotáže a devastácie vzťahu dieťa - rodič bojkotom 
výkonov súdnych rozhodnutí vo  veciach maloletých v  súčasnosti platnou Vyhláškou, ktorá 
je  extrémne benevolentná a  horšia ako tá, ktorá platila ešte v  časoch hlbokého komunizmu 
a poškodila zmrzačením vzťahu dieťaťa k druhému rodičovi niekoľko stotisíc detí, o predlo-
ženie do NR SR novely Vyhlášky na rozumné sprísnenie podmienok pre vykonávanie výkonu 
rozhodnutia súdu vo veciach maloletých.

SRS žiada MS SR odstrániť to, že dáta súdnej štatistiky nemajú bližšiu výpovednú hodnotu 
o tom ako presne „inak skončili prípady“, aby bolo do budúcnosti aj spätne veľmi ľahké spraviť 
presný záver o úspešnosti výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých.

SRS odmieta dezinterpretáciu dát štatistiky MS SR samotným MS SR a presviedčanie no-
vinárskej aj rodičovskej verejnosti, že šesť percentná úspešnosť výkonov súdnych rozhodnutí 
vo  veciach maloletých je  len relatívna a  nebola spôsobená tým, že  MS SR  Vyhláškou, ktorá 
je v kontexte s Ústavou SR nad rámec splnomocňovacieho ustanovenia vykonávaného zákona, 
je  bez bližšej defi nície a  defi novania zavedeného nového pojmu „ospravedlniteľné dôvody“, 
ktorou upravilo v  § 3 v  rozpore s  čl. 2 ods. 2 Ústavy SR  postup súdu a  výnimky z  postupu 
súdu podľa zákona, ktorou spôsobilo katastrofálnu vykonateľnosť súdnych rozhodnutí o styku 
s deťmi vo výške len 6 %, dopomohlo k tomu, že vzťahy medzi rodičmi a deťmi úplne zani-
kajú, deti a rodičia strácajú záujem svoj vzťah riešiť, sú presvedčení, že štát nie je pripravený 
a schopný poskytnúť ochranu ich zákonným právam, ktorou spôsobuje vznik ich zatrpknutosti 
a nedôvery k ľuďom a inštitúciám, zhoršuje úroveň medziľudských vzťahov, zdravotný stav, at-
mosféru v spoločnosti, problémy mnohých rodín a spoločnosti ako takej, ktorou ohrozuje celý 
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výkon súdneho rozhodnutia, znižuje právnu istotu oprávneného rodiča, zavádza nespravodli-
vosť v porozchodovej starostlivosti o deti, porozchodovú vojnu, teror, mučenie, neumožňuje 
oprávneným rodičom vidieť deti celé roky, bráni v  styku detí s  rodičmi, manipuluje, klame, 
spôsobuje syndrómy zavrhnutia rodiča, utrpenie, krutosť, smutné príbehy ľudí, porozchodový 
konfl ikt ešte viac vyhrocuje, podporuje trápenie detí, poškodzuje, znevýhodňuje rodičov na zá-
klade pohlavia, vylučuje účasť verejnosti na príprave funkčného právneho predpisu, spôsobuje 
nesúlad vyhlášky nižšej právnej sily s právnymi predpismi vyššej právnej sily a s medzinárod-
noprávnymi záväzkami SR, nezohľadňuje prípad maloletej Lucky, spôsobuje neschopnosť sú-
dov vymôcť právoplatné rozhodnutia súdov, ustanovilo súdom podrobnosti výkonu súdneho 
rozhodnutia vo veciach maloletých tak, aby dosahovali len šesť percentnú úspešnosť. Dôvodom 
94 percentnej neúspešnosti súdov pri výkonoch súdnych rozhodnutí vo  veciach maloletých 
je skutočnosť, že sledovaný cieľ súdneho konania nebol dosiahnutý a MS SR nariadilo súdom 
rozhodnúť o odklade výkonu súdneho rozhodnutia, zastavení výkonu súdneho rozhodnutia, 
nevykonaní núteného výkonu súdneho rozhodnutia, nestretávaní sa oprávneného rodiča s die-
ťaťom a pokračovaní nerešpektovania súdneho rozhodnutia povinným rodičom.

POUŽITÉ A SÚVISIACE ZDROJE: 
1. PETÍCIA za ZRUŠENIE vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z. z. z 27. júna 

2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých
2. 8.6.2016, https://www.peticie.com/zrusenie_vyhlasky_207-201_vykon_rozhodnutia_vo_

veciach_maloletych
3. Vznesené pripomienky v  rámci medzirezortného pripomienkového konania

13.06.2016; https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/428/pripomienky/
zobraz

4. PAVELKOVÁ, B. Právne prostriedky ochrany práva na styk s dieťaťom. 2012. Dieťa v ohro-
zení: zborník príspevkov z konferencie konanej dňa 10.a 11.decembra 2009. 2010, s. 337 
- 345.

5. HURTAJ, M. Výkon rozhodnutia maloletých alebo žumpa slovenskej justície.
16.1.2018, https://www.facebook.com/hurtaj.sk/posts/1739856579417978

Kontaktné údaje: 
Miroslav Sabol
Svojpomocná rodičovská skupina
osobnastarostlivostodieta@gmail.com
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 K AKTUÁLNÍM PROBLÉMŮM EXEKUCE PROTI 
NEZLETILÝM „ČERNÝM PASAŽERŮM“  V ČESKÉ 
REPUBLICE1

 Renáta Šínová
Univerzita Palackého v Olomovci, Právnická fakulta

 Úvodem k problému „dětských dlužníků“

Česká republika se v současné době vedle neefektivity výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé, 
která rozhodně není na jejím území vyřešena, přesto však netvoří nyní „hlavní bolístko“, potýká 
především s problémem tzv. dětských dlužníků a jejich exekučního postihu. Účelem této statě je pak 
především informovat o aktuálním stavu a probíhajících diskuzích směřujících k jejich řešení. 

V případě nezletilých je klíčovou otázkou související s možným exekučním postihem nastavení 
jejich svéprávnosti. Neboť exekuční postih nezletilému hrozí jen tam, kde jeho dluh vznikl platně. 
Moderní společnost přitom na právní úpravu této problematiky klade vyšší a vyšší nároky, neboť 
„hrozilo-li“ dříve, že bude nezletilý kontrahovat maximálně v úzkém kruhu svých přátel a rodiny, 
nyní je nebezpečí vzniku závazku v důsledku existence sociálních sítí a moderní technologie i u ne-
zletilých na denním pořádku. Vzpomenu-li s nadsázkou, že v době mého dětství byla předmětem 
„směny“ mezi spolužáky slavná céčka, nyní je odznakem správné sociální příslušnosti mezi dětmi 
odpovídající mobilní telefon nebo jiné obdobné zařízení. Tento trend však s sebou přináší i lepší 
povědomí nezletilých o hodnotě věcí a především o potřebě fi nančních prostředků. Míra ochrany 
nezletilých proti těmto negativním vlivům pak, ačkoli to na první pohled nemusí být patrné, vychází 
i z nastavení právní úpravy jejich způsobilosti právně jednat, a tedy se i platně zavazovat. 

Právní úprava způsobilosti nezletilých k  právním úkonům v  zákoně č. 40/1964 Sb., tj. 
tzv. starém občanském zákoníku, vycházela z konstrukce, podle které byl nezletilý způsobilý 
k právním úkonům přiměřeným rozumové a volní vyspělosti jejich věku. Šlo o jakési objektivní 
kritérium 2, jež mělo v rámci společnosti přinášet jistotu, kdy mohou nezletilí platně právně 
jednat.3 Ne zcela dobré zkušenosti s touto koncepcí právní úpravy vedly rekodifi kační komisi 

1 Příspěvek je výstupem projektu Grantové agentury České republiky Efektivita nástrojů řešení rodičovských 
konfl iktů č. GAČR – 18-238155.

2 Srov. LAVICKÝ, Petr in  FIALA, Josef, KINDL, Milan a  kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha: Wolters 
Kluwer, 2009, zdroj ASPI (komentář k § 9).

3 Kritika předcházející právní úpravy není předmětem tohoto článku, nicméně lze poznamenat, že předchá-
zející právní úprava nebyla přijímána všeobecně kladně, současně však ani všeobecně záporně. Frinta např. 
napsal „Na současnou úpravu této otázky tedy lze z hlediska historického nahlížet jednak jako na produkt ide-
ologicky podporovaného zjednodušování právního řádu, ale také z hlediska právně-teoretického jako na jednu 
z možných konstrukcí úpravy této otázky v právním řádu, který nechce zcela rezignovat na princip právní jistoty, 
ale zároveň chce určitým způsobem respektovat jedinečný vývoj a osobnost každého jednotlivce. Z tohoto důvodu 
se domnívám, že jenom proto, že u nás je tato konstrukce historicky spojena s ideologií totalitního státu, nemělo 
by to znamenat její zavržení bez dalšího.“ Viz FRINTA, Ondřej. Pojetí svéprávnosti v návrhu nového občanské-
ho zákoníku. K dispozici na http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Frinta_Pojeti%20svepravnosti%20
v% 20navrhu.pdf [on-line][cit. dne 2. 7. 2019].
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při tvorbě nového občanského zákoníku k úvahám, zda je tato konstrukce právní úpravy vhod-
ná a především, zda nemá být převzata inspirace ze zahraničí, respektive z historické právní 
úpravy, která u  svéprávnosti nezletilých určuje jasné věkové hranice.4 Tento přístup se  však 
nakonec neprosadil a zákon č. 89/2012 Sb., tj. nový občanský zákoník (dále jen OZ) v České 
republice ve vztahu k nezletilým a jejich schopnosti právně jednat vychází z pojetí povahy ryze 
subjektivní, tj. zakotvuje schopnost nezletilých právně jednat v návaznosti na individuální míru 
jejich rozumové a volní vyspělosti. Ergo, dle § 31 OZ platí, že jedná-li nezletilý v mezích jeho 
vlastní rozumové a volní vyspělosti, jedná platně. 5

Nelze tedy vyloučit, že se nezletilý může zavázat. Nelze ani vyloučit, že mu z tohoto závazku 
může vzniknout dluh, jenž v ideálním případě zanikne jeho splněním. V kontextu této právní 
úpravy pak praxe přinesla velmi zásadní problém, který souvisí s jízdou nezletilých „na černo“, 
respektive s jejich schopností platně uzavřít smlouvu o přepravě a jejím následným porušením. 

 1 Dítě jako „černý pasažér“

Absence konkrétních věkových hranic a posuzování individuální míry rozumové a volní 
vyspělosti v kontextu smluv o přepravě vede k jednoznačné otázce, jak stará musí přepravovaná 
osoba být, aby chápala, co je podstatou smlouvy a jaké povinnosti z jejího uzavření pro ni vy-
plývají? Nebo-li primárním problémem je položení si otázky, „jak staré dítě je schopné chápat, 
že  když nastoupí do  autobusu, musí zaplatit jízdné a  pokud jej nezaplatí, bude platit poku-
tu?“ Přitom můžeme hledat inspiraci i v judikatuře staršího data, která se právě se způsobilostí 
nezletilého platně uzavřít smlouvu o  přepravě zabývala. Ve  svém poměrně často citovaném 
rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo 2775/2004 Nejvyšší soud vymezil, že u čtrnáctileté nezletilé byla 
způsobilost k uzavření smlouvy o přepravě vzhledem k věku nepochybně dána, pochyboval 
však o její způsobilosti vystupovat v řízení samostatně.6 I u mladších nezletilých lze dle našeho 
názoru obecně předpokládat jejich povědomí o tom, že svezení se prostředkem MHD prostě 
není zadarmo a že z tohoto mohou vznikat další povinnosti. Je možné uvažovat o věkové hrani-
ci kolem jedenácti let, v řadě měst je přitom jízda zdarma do šesti let věku.

4 Je možné poukázat např. na právní úpravu v rámci obecného zákoníku občanského (zákon č. 946/1811 Sb. z. 
s.), který odlišoval věkové hranice sedmi let (děti), čtrnácti let (nedospělí) a dvaceti čtyř let (nezletilí). Věkové 
hranice obsahoval i tzv. středí kodex (občanský zákoník č. 141/1950 Sb.), který v § 11 vymezoval, že kdo dovršil 
šestý rok, je sám způsobilý jen k právním úkonům, které jsou výhradně k jeho prospěchu, a k uzavírání smluv, při 
nichž se plní hned při jejich uzavření a které jsou přiměřené jeho věku. Věkové hranice obsahuje i právní úprava 
německého soukromého práva v německém občanském zákoníku (BGB), srov. § 106 BGB a násl. Věkovou 
hranicí, pod kterou není dítě schopné se platně zavazovat je pak dle současné německé právní úpravy věk 7 let. 

5 Ustanovení § 31 OZ je toliko vyvratitelnou právní domněnkou. Zákonodárce sice odkazuje na míru rozu-
mové a volní vyspělosti odpovídající věku, na rozdíl od právní úpravy v § 9 zákona č. 40/1064 Sb., však není 
základním kritériem pro posouzení svéprávnosti nezletilého právě tato věková hranice, ale rozumová a volní 
vyspělost toho kterého dítěte. Toliko, pokud rozumová a volní vyspělost tohoto dítěte neodpovídá „standardní 
vyspělosti dětí jeho věku“, určuje § 31 toho, kdo bude v konkrétním případě odlišnost prokazovat, a to právě 
v podobě benefi tu právní domněnky, jíž se ten, komu svědčí, může případně dovolávat. 

6 Problematika procesní způsobilosti nezletilých v nalézacím řízení přitom není tématem tohoto článku, v jehož 
rámci bude řešena ve vztahu k exekucím (viz níže), přestavuje však jeden ze zásadních problémů současného 
českého civilního procesu a postavení nezletilého v něm. K procesní způsobilosti nezletilých v aktuální judi-
katuře viz nález ÚS sp. zn. I. ÚS 1041/14. 
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Z výše uvedeného jsme tedy uzavřeli, že cestuje-li v MHD bez platné jízdenky dítě, které 
má dostatečnou rozumovou a volní vyspělost, cestuje na základě platně uzavřené smlouvy o pře-
pravě, kterou porušuje, a tedy mu z tohoto vznikají další povinnosti, především povinnost za-
platit přirážku k jízdnému, a to obvykle v poměrně krátké lhůtě vycházející z přepravních řádů. 
Neuhradí-li dětský dlužník ve lhůtě dlužné jízdné a přirážku, nastupují pro něj další důsledky 
z toho vyplývající, tj. hmotněprávní důsledky prodlení dlužníka. Ruku v ruce s těmito důsledky 
však jde i promlčitelnost nároku a zájem věřitele na co nejrychlejším uhrazení dlužné částky. 

 2 Role zákonného zástupce 

Vše uvedené je z hlediska aktuální hmotněprávní úpravy s touto zcela souladné. V případě 
dětí je však třeba stále v rovině hmotného práva dodat, že jsou-li mladší, nejsou způsobilé se za-
vázat k výdělečné činnosti a fakticky tak nemají, jak na svůj dluh „vydělat“. A především z logiky 
věci by na takové životní situace ani neměly být samy. Pokud se tedy nejedná o dluh ve výši např. 
20 Kč vzniklý ze zápůjčky mezi spolužáky, který nezletilý splatí druhý den z kapesného, vstupují 
do „hry“ jeho zákonní zástupci, respektive ti, kteří mají povinnost spravovat jmění nezletilého. 
Péče o  jmění nezletilého je přitom majetkovou složkou rodičovské odpovědnosti (srov. § 858 
OZ), zpravidla pak budou v postavení těch, kdo jsou jejími nositeli rodiče dítěte. Podle § 896 
OZ mají rodiče povinnost spravovat jmění nezletilého s péčí řádného hospodáře, pokud tuto 
svou povinnost poruší, odpovídají dítěti za škodu tím způsobenou společně a nerozdílně. 

V ideálním případě proto, dozví-li se rodič o vzniku dluhu dítěte, ihned na situaci reaguje, 
neboť je jeho povinností postarat se především o to, aby se majetek jeho dítěte nadále nezmen-
šoval. Jediným postupem, jak toho docílit, pomineme-li dohody o  prominutí dluhu apod., 
je dluh nezletilého zaplatit, neboť takto se nebude majetek zmenšovat o náklady soudního říze-
ní. Proto, dojde-li v důsledku porušení přepravní smlouvy nezletilým k zahájení soudního říze-
ní, je už fakticky v tuto chvíli velmi pravděpodobné, že je v rodině nezletilého „něco špatně“.7

 3 Když už dojde na exekuci

Je nepochybné, že existuje řada možných postupů, které mají vést k tomu, aby, i když již 
byla proti nezletilému podána žaloba, byl negativní dopad pro nezletilého snížen na  mini-
mum.8 V  řadě případů se  však situace dětského dlužníka, černého pasažéra, dostává až  do 
fáze, kdy má věřitel k dispozici exekuční titul a rozhodne se úhradu své pohledávky vynutit 
exekučně. V  laických kruzích se pak lze setkat s řadou názorů, že za danou situaci jsou od-
povědní soudní exekutoři. Z odborného hlediska však takové závěry přijímat nelze. Exekuční 

7 Pro účely tohoto článku pak pomíjíme, že může nastat i situace, kdy nezletilý svůj dluh vůči rodičům prostě 
„zatlouká“. Neboť možnost rodiče přijít na to, že má nezletilý dluh u přepravce, je výrazně snížena především 
nutností zaslat tzv. předžalobní výzvu podle § 142a OSŘ. Pokud i nezletilý zamlčí, že byl zachycen bez platné 
jízdenky revizorem, měl by rodič postřehnout, že jeho dítěti mladšímu 15 let, tj. osobě bez občanského průka-
zu, přišel dokument, jehož původ je pro rodiče v danou chvíli neznámý. Doručování nezletilým, kteří jsou 
mladší 15 let, není běžná záležitost, mělo by to tedy rodiči vyslat určitý varovný signál. 

8 K tomu pak ještě i viz níže. 
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řízení je především charakteristické dispoziční zásadou, která jeho první fázi ovládá. Exekuce9 
se zahajuje pouze na návrh, v žádném případě pak v těchto situacích nemůže dojít k tomu, že by 
soudní exekutor exekuční postih nezletilého dlužníka zahájil sám. 

Jakmile je však podán exekuční návrh, nemá exekutor žádnou diskreci nepostupovat podle 
EŘ s ohledem na věk povinného. Ustanovení § 39 EŘ vymezuje toliko formální postup exekutora 
v řízení, nedává mu možnost projednat s oprávněným vhodnost exekuce ani jej od exekuce vůči 
nezletilému odrazovat. Je možné sice polemizovat se souladností exekuce s dobrými mravy v kon-
textu nedávných nálezů Ústavního soudu poukazujících na  zjevnou nespravedlnost exekuce10, 
máme však za to, že tyto nálezy i přes svou zjevnou snahu vyhovět požadavku na soudní ochranu 
a právu na spravedlivý proces povaze exekučního práva jako práva ryze formální povahy spíše 
neodpovídají. Máme naopak za to, že případný argument soudního exekutora proti exekučnímu 
návrhu zdůrazňující, že je povinný přece nezletilý, a tedy je dítětem, jež má být chráněno, a proto 
je exekuce spíše nevhodná, by měl být oprávněným snadno vyvrácen právě s odkazem na hmot-
něprávní úpravu v § 31 OZ výše uvedenou. Z obecného pohledu fungujícího právního řádu „musí“ 
přece platit, že jestliže vznikl dlužníkovi platně dluh, musí být tento dluh vymahatelný.11 

Exekutor tak po  zahájení řízení a  učinění všech potřebných kroků zahrnujících posouzení 
náležitostí návrhu a jeho pověření musí začít zjišťovat majetek nezletilého povinného a fakticky 
jedinou možností danou aktuální právní úpravou, kterou má k dispozici, je zastavení exekuce pod-
le § 268 písm. e) OSŘ pro nedostatek majetku. Odklad exekuce podle § 54 EŘ, respektive § 266 
OSŘ je v podstatě nereálným, neboť má-li být exekuce zastavena pro nedostatek majetku, je postup 
podle § 266 odst. 2 OSŘ spíše zbytečný. Odklad exekuce podle § 266 odst. 1 OSŘ, jenž by pova-
hově situaci mnohem více odpovídal, je pak vázán na návrh povinného, ten ale nezletilý povinný 
v řízení vznést nemusí a pokračování v exekuci pak nelze soudnímu exekutorovi jakkoli vyčítat. 

Pokud má nezletilý majetek, ze kterého je možné dluh uspokojit, jsou terčem kritiky také 
náklady exekuce, jejichž úhrada je nezletilému uložena. U nich se pak celý problém vrací do své-
ho pomyslného začátku, neboť je argumentováno převážně tím, že ačkoli nezletilý mohl „tušit“, 
že jeho jízda na černo pro něj bude mít nepříznivé důsledky, je toliko naivní předpokládat, že je 
schopen dohlédnout jejich rozměrů i v podobě nákladů exekučního řízení. Chybí však právní 
rámec pro exekutora, respektive pro exekuční soud, jak situaci s náklady vyřešit, neboť nezletilý 
povinný byl prokazatelně dlužníkem, má potřebný majetek a oprávněnému nebylo dobrovolně 

9 S  přihlédnutím k  aktuální praxi v  České republice se  soustředíme pouze na  exekuční řízení podle zákona 
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně některých zákonů (exekuční řád, dále 
jen EŘ), neboť k soudnímu výkonu rozhodnutí podle části VI. OSŘ dochází jen výjimečně. 

10 Zajímavé přitom je, že se také jednalo o exekuci zahájenou přepravcem, a to vůči povinnému, který byl drži-
telem průkazu ZTP a nemohl tedy svým jednáním přispět ke vzniku dluhu, neboť jako držitel tohoto průkazu 
cestuje zdarma. K tomu srov. nález ÚS sp. zn. II. 2230/16 a na něj navazující nálezy sp. zn. II. 2357/16 a I. 
2456/16. Ústavní soud v prvním uvedeném nálezu vymezil, že „„Jiným důvodem“ zastavení výkonu rozhod-
nutí podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu je i případ, kdy tímto výkonem dochází 
k popření základních principů právního státu a ke zcela zjevné nespravedlnosti. Touto zjevnou nespravedlnos-
tí je  i případ, kdy stěžovatel sice je osobou těžce zdravotně postiženou a držitelem průkazu ZTP/P s nárokem 
na bezplatnou dopravu, nicméně přesto je proti němu vedena exekuce pro nezaplacení jízdného, byť je zřejmé, 
že tento dluh mu vůbec nemohl vzniknout, protože žádnou svoji právní povinnost ani porušit nemohl.“

11 Oproti nálezům ÚS výše vzpomínaným se tak tato situace odlišuje i tím, že v případě exekucí považovaných 
ÚS za nespravedlivé dluh povinnému nevznikl a s ohledem na jeho zdravotní postižení vzniknout nemohl, 
v případě nezletilých jsme pořád v situaci, kdy dle hmotného práva dluh platně existuje. 
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plněno, proto je exekuce fakticky oprávněná. Z důvodu subsidiární aplikace OSŘ můžeme zvažo-
vat moderační právo soudu, to má však být nástrojem výjimečným, odpovídajícím individuálním 
okolnostem případu a nikoli postupem paušálně aplikovaným kdykoli, kdy je povinný nezletilým.

 4 Existuje cesta?

 4.1 Aktuální návrh novelizace OZ
Odstrašující příklad nezletilého, který jel bez platné jízdenky a v důsledku toho se jeho dluh 

vyšplhal na částky několika tisíc, neboť čítaly náklady soudního řízení a náklady exekuce, vedl 
skupinu poslanců k předložení návrhu na změnu OZ.12 Bez hlubšího průzkumu řešení těchto 
problémů v zahraničí a zvážení všech možných důsledků je podstatou návrhu ex lege převod dlu-
hu nezletilého dítěte ve věku do 15 let na jeho zákonného zástupce, respektive toho, jemuž byl ne-
zletilý svěřen do péče.13 Podstatou má být faktické vyloučení odpovědnosti nezletilého za vzniklý 
dluh, důsledkem pak má být vymáhání dluhu po jeho rodiči, respektive tom, kde jej má v péči.

Jak již bylo výše uvedeno, s ohledem na to, že tento článek je zaměřen na exekuční právo, nebude 
nyní prováděna hlubší analýza navrženého řešení. Toliko podotýkáme, že takové řešení popírá vše 
výše uvedené, nyní platné a účinné, zcela nebere v úvahu aspekt péče o jmění nezletilého a s určitou 
nadsázkou má také zvláštní „nevýchovný charakter“, neboť nezletilý může fakticky právně jednat 
s cílem vzít na sebe dluhy, když bude vědět, že za ně nebude odpovědný. Podstatou tohoto článku 
je však zohlednění exekučních souvislostí, proto se nyní zaměříme na ně. Není přitom bez zajíma-
vostí, že ačkoli exekuce proti dětským dlužníkům byla hlavním impulsem pro vypracování noveliza-
ce, do exekučního práva se vůbec nezasahuje. Lze argumentovat tím, že se novelizace snaží zabránit 
tomu, aby vůbec došlo k exekuci proti nezletilému povinnému, tuto však nelze ani v případě, že by 
k přijetí návrhu došlo, vyloučit. Jednak návrh předpokládá, že v případě pohledávky z titulu úmyslně 
způsobené škody, bude dlužníkem stále nezletilý14, jednak novelizace cílí na nezletilé mladší pat-
nácti let, neboť nezletilý starší 15 let je způsobilý zavázat se k výkonu závislé práce, proto má také více 
prostředků k úhradě dluhů. Přesto se však konkrétně návrh těmito otázkami nezabývá. 

 4.2 Zastoupení nezletilého v exekučním řízení
Základním problémem exekuce proti nezletilému povinnému je především otázka jeho po-

stavení v řízení. Od té se pak odvíjí další možné postupy, které mohou průběh exekučního řízení 
ovlivňovat. Z výše uvedeného vyplývá, že soudní exekutor nemůže nezletilost povinného zohlednit, 
pokud jde o zahájení exekučního řízení, z toho však nevyplývá, že nemá z důvodu nezletilosti po-
vinného žádnou tomu odpovídající procesní úlohu. Tato je dána především v posouzení proces-
ních podmínek exekučního řízení, tj. v případě nezletilosti povinného jeho procesní způsobilosti. 
V důsledku subsidiárního použití OSŘ (srov. § 52 EŘ) a absenci zvláštní právní úpravy této otázky 
v EŘ, je nezbytné i pro účely exekučního řízení aplikovat právní úpravu procesní způsobilosti v § 20 
OSŘ. Obecně tedy platí, že v takovém rozsahu, v jakém je nezletilý svéprávný, je i procesně způsobilý. 

12 Návrh je k dispozici na www.psp.cz. Jde o tisk č. 456/0. 
13 Srov. § 36a návrhu. 
14 Srov. § 36a návrhu. 
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Zhodnotili-li jsme, že je nezletilý dostatečně rozumově a volně vyspělý k uzavření platné smlouvy 
o přepravě, pak bychom přímou úměrou měli dovodit také jeho procesní způsobilost v exekučním 
řízení. Sám o sobě tento závěr fakticky alarmuje svou nevhodností. I přes jasné znění právní úpravy 
je zcela zjevné, že takto na postavení nezletilého v exekučním řízení pohlížet nelze, neboť jde o něco 
oproti „nastoupení do autobusu bez platné jízdenky“ zcela odlišného.15 Shledá-li exekutor, že  je 
v postavení povinného nezletilá osoba, musí tak nutně zkoumat její procesní způsobilost a v převáž-
né většině případů by měl dospět k závěru, že tato osoba musí být zastoupena. 

Významným úskalím pak může být především volba vhodného zástupce. Obecně platí, 
že procesně nezpůsobilou osobu zastupuje její zástupce zákonný. V úvodu tohoto článku však 
bylo naznačeno, že zákonný zástupce by měl především skrze plnění své role, zabránit tomu, 
aby vůbec k soudnímu řízení a potažmo exekuci proti nezletilému došlo. Aniž bychom chtě-
li jakkoli paušalizovat, je  nutné zhodnotit, že  je-li podán exekuční návrh proti nezletilému, 
je zřejmé, že  jeho zákonný zástupce pravděpodobně již selhal (neboli nezvládl svou roli pe-
čovatele o jmění s péčí řádného hospodáře16). Proto máme za to, že je-li podán exekuční ná-
vrh proti nezletilému, je na místě důrazně prověřovat jeho zastoupení zákonným zástupcem. 
Ústavní soud přitom kvalitu zastoupení nezletilého jeho zákonným zástupcem analyzoval již 
v několika rozhodnutích, a to ve vztahu k řízení nalézacímu. V těchto právě v obdobném duchu 
konstatoval, že by se soud neměl spokojit pouze s formálním naplněním zastoupení nezletilého, 
tj. se samotným faktem, že je zákonný zástupce nezletilého „uveden“ na potřebných dokumen-
tech, ale měl by také sledovat, jak zákonný zástupce nezletilého v řízení vystupuje.17 

15 Je na místě připomenout závěry výše uvedeného nálezu ÚS sp. zn. I. ÚS 1041/14, jenž zdůraznil, že „Soudní ří-
zení je mnohem komplexnější a komplikovanější proces než samotné právní jednání. Existuje zásadní rozdíl mezi 
chápáním toho, že využívání městské hromadné dopravy není bezplatné a každý, kdo nastoupí do autobusu či ji-
ného prostředku MHD, musí mít platný jízdní doklad, a plným chápáním soudního řízení, byť by jeho předmětem 
byla právě otázka sankce za nezaplacení jízdného v MHD. Procesní způsobilostí je způsobilost vykonávat v řízení 
práva a povinnosti účastníka řízení, čili například podávat podání (žaloba, důkazní návrhy), nahlížet do spisů, 
klást otázky svědkům apod. Nelze tedy bez dalšího předpokládat, že pokud nezletilé dítě má hmotněprávní způso-
bilost k danému jednání, má také plnou procesní způsobilost v řízení, jehož předmětem je dané jednání.“

16 K tomu viz výše. 
17 Např. v nálezu sp. zn. ÚS I.ÚS 3655/16 ÚS vymezil, že „Skutečnost, že v řízení před obecnými soudy, jehož účast-

níkem je nezletilý, je jednáno s jeho rodičem jako zákonným zástupcem, nevylučuje vznik situace, kdy na takovéto 
zastoupení nebude možné z hlediska zájmu nezletilého nahlížet jako na řádné. Je povinností obecného soudu vždy 
zvážit konkrétní okolnosti případu, a pečlivě posoudit s přihlédnutím k zájmu dítěte, zda nejsou splněny podmínky 
pro ustanovení opatrovníka podle § 29 odst. 1 o. s. ř.“ Konkrétně pak v tomto případě soud doručoval písemnosti 
matce, která byla v řízení nečinná, soud se tím však dále s ohledem na to, že měl formálně doručeno, nezabýval 
(z nálezu lze citovat „. Okresní soud sice správně doručoval předvolání se žalobou i rozsudek současně jak stěžo-
vatelce, tak její matce jako její zákonné zástupkyni, spokojil se však se skutečností, že doručení bylo vykázáno, aniž 
by věnoval pozornost tomu, kdo zásilky skutečně převzal. Z podpisů na doručenkách totiž vyplývá, že podle podpisu 
na obou doručenkách šlo o jednu a tutéž osobu s vypsaným rukopisem, což mělo soud v zájmu ochrany nejlepšího 
zájmu dítěte vést ke zjišťování rodinných poměrů (např. za pomoci orgánu sociálně-právní ochrany dítěte), a to tím 
spíše, že se žalovaná strana řízení nijak nezúčastnila. Převzetí uvedených zásilek bylo totiž jediným úkonem učině-
ným s největší pravděpodobností matkou stěžovatelky, přičemž tento úkon byl spíše v neprospěch zájmu stěžovatelky, 
neboť jím soud víceméně přesvědčila o tom, že jako zákonná zástupkyně bude zájmy stěžovatelky řádně hájit (srov. 
nález sp. zn. II. ÚS 2748/15 ze dne 31. 5. 2016, bod 24). Její nečinnost však svědčí o tom, že své povinnosti zákonného 
zástupce zjevně neplnila. Již před zahájením nalézacího řízení, které vyústilo ve vydání nyní napadeného rozsudku, 
byla navíc stěžovatelka svěřena do péče svého otce, přičemž tato skutečnost mohla (a měla) být nalézacímu soudu 
jako orgánu veřejné moci známa z jeho úřední činnosti (srov. nález sp. zn. III. ÚS 2736/15 ze dne 12. 7. 2016, bod 
29), resp. ji soud mohl zjistit, kdyby postupoval, jak výše uvedeno. Všechny tyto okolnosti ve svém kontextu ukazo-
valy na to, že stěžovatelce není poskytována dostatečná ochrana v probíhajícím soudním řízení.“).
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Máme proto za to, že pokud je podán exekuční návrh proti nezletilému, je na místě tomuto, 
pokud není zastoupen zástupcem s procesní plnou mocí, v exekučním řízení jmenovat kolizního 
opatrovníka. Kolizi je přitom možné zdůvodnit střetem zájmů mezi dítětem a rodičem spočívající 
v tom, že rodič tím, že nechal situaci nezletilého dojít až do exekuce, porušil svou povinnost pe-
čovat o jmění nezletilého s péčí řádného hospodáře, a tím způsobil nezletilému škodu. Jmenování 
kolizního opatrovníka pak opětovně nesmí být pouze formální, je na místě řádně zvažovat, kdo 
bude v daném případě tou nejvhodnější osobou. Vhodnými kandidáty se přitom jeví buď orgán 
sociálně-právní ochrany dětí, nebo advokát. Orgán sociálně-právní ochrany dětí může být dobrým 
kandidátem, protože je jeho zákonnou úlohou pečovat o tzv. ohrožené děti a máme za to, že dítě, 
které je účastníkem exekučního řízení v roli povinného, je jednoznačně dítětem ohroženým.18 Or-
gán sociálně-právní ochrany dětí však na druhou stranu není odborníkem na exekuční právo a slo-
žité otázky procesních úkonů mohou tomuto orgánu činit problémy. Znalost právních předpisů 
proto může být důvodem pro volbu advokáta jako vhodného opatrovníka nezletilého povinného.

Otázku zastoupení v exekučním řízení novelizace výslovně neřeší, má však tendenci prostřed-
nictvím změny § 23 OSŘ zavést obecné pravidlo nutnosti zastoupení ne plně svéprávné osoby 
advokátem.19 I pro účely exekučního řízení je to pokrokem, máme však za to, že by zákonodárce 
mohl jít i dále. Především by měla být dle našeho názoru postavena na jisto právě role orgánu soci-
álně-právní ochrany dětí. Dítě, které je účastníkem exekučního řízení, jednoznačně postrádá řád-
ného hospodáře, který by pečoval o jeho jmění, je zjevné, že jeho zákonný zástupce své povinnosti 
zanedbává, a proto by měly být jeho poměry orgánem sociálně-právní ochrany dětí minimálně 
prošetřeny. Vhodným opatřením v rámci exekučního řízení se tak jeví minimálně oznámení o za-
hájení takového řízení proti nezletilému právě místně příslušnému orgánu sociálně-právní ochra-
ny dětí, kdy taková povinnost by exekutorovi měla být uložena zákonem výslovně.20 

 4.3 Konkrétní možnosti zmírnění dopadů exekuce pro nezletilého

Řádné zastoupení nezletilého pak umožní využít konkrétních kroků, které mohou ne-
gativní dopady exekuce pro nezletilého zmírnit. Především, je-li exekuční titul založen 

18 Na tyto děti dopadá ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, bod 
3, neboť v souladu s tímto ustanovením se sociálně-právní ochrana zaměřuje zejména na děti, jehož rodiče 
nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti. 

19 Podle novelizace má ustanovení § 23 OSŘ znít „„Je-li účastníkem řízení fyzická osoba, která není plně svépráv-
ná, ustanoví jí předseda senátu opatrovníkem advokáta, pokud jim není zastoupena. To neplatí, pokud s ohle-
dem na okolnosti případu se jeví zastoupení zákonným nebo jiným zástupcem jako nepochybně plně dostačující 
k ochraně práv této osoby. Ustanovení opatrovníkem soud zruší, pokud se tato osoba stane plně svéprávnou nebo 
se nechá zastoupit advokátem, popřípadě jinou osobou, jejíž zastoupení se jeví jako nepochybně plně dostačující 
k ochraně práv této osoby.“

20 Orgán sociálně-právní ochrany dětí pak může zvážit, zda je mimo probíhající exekuční řízení třeba, aby byly 
činěny další kroky, zejména zahájeno řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Nelze přehlédnout, že proble-
matické situace týkající se nezletilých a jejich exekuce se vskutku týkají dětí, jejichž rodinná situace je velmi 
problematická. Např. v nálezu ÚS sp. zn. II.ÚS 3814/17 se ÚS potýkal s následující situací: „V době vydání 
rozsudku bylo stěžovatelce jedenáct let. Nad stěžovatelkou byl od roku 2006 stanoven dohled (rozsudkem okres-
ního soudu ze dne 16. 2. 2006 č. j. 99 P 88/2002-63), v roce 2011 pak byla stěžovatelka svěřena do pěstounské 
péče své babičky (rozsudkem okresního soudu ze dne 26. 4. 2011 č. j. 99 P 88/2002-326). V péči matky, v níž byla 
stěžovatelka v rozhodné době, byly shledány dlouhodobě závažné nedostatky, které vyvrcholily až svěřením tehdy 
nezletilé stěžovatelky do pěstounské péče.“
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na odpovídajících skutečnostech, pak se jako nevhodnější jeví dlužnou částku co nejdříve za-
platit. Je tedy vhodné využít výzvy exekutora k splnění vymáhané povinnosti podle § 46 odst. 6 
EŘ, což povede ke sníženým nákladům exekuce. Dále, pokud nemá nezletilý povinný dostatek 
fi nančních prostředků k úhradě dluhu, je na místě zvážit návrh na odklad exekuce podle § 266 
odst. 1 OSŘ. Pokud se již situace dostala do nežádoucí fáze exekuce a nezletilý povinný nedis-
ponuje žádným majetkem, je na místě se pokusit o odklad s cílem posečkání nabytí odpoví-
dajícího věku 15 let, kdy se může nezletilý zavázat k závislé činnosti a tedy i začít „vydělávat“. 

Nelze však ani a priori předpokládat, že každá exekuce vedená proti nezletilému bude vede-
na podle bezvadného exekučního titulu, respektive bude bez možnosti tuto exekuci napadnout. 
Zástupce nezletilého proto může zvažovat i o návrhu na zastavení exekuce podle § 268 písm. 
h) OSŘ, tj. že je exekuce z jiného důvodu nepřípustná. Lze přitom uvažovat o důvodu zasta-
vení exekuce spočívajícím právě v neodpovídajícím zastoupení nezletilého v nalézacím řízení. 
Je však otázkou, zda je pro uplatnění těchto nedostatků v nalézacím řízení prostor právě v exe-
kuci,21 která nemá vést k přezkoumání exekučního titulu v meritu. Pokud však řádně jmeno-
vaný opatrovník v exekučním řízení zjistí, že v nalézacím řízení byl nezletilý zastoupen pouze 
formálně, je návrh na zastavení řízení podle § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ z procesního hlediska 
nejlepším řešením. Jakkoli pak brojíme proti posuzování spravedlivosti, či mravnosti exekuce, 
je zřejmé a zcela souladné se zájmem dítěte uzavřít, že pokud kolizní opatrovník v exekučním 
řízení zjistí nesrovnalosti v zastoupení nezletilého v řízení nalézacím, musí mít možnost toto 
namítnout v řízení exekučním. 

Neodmyslitelnou možností, jak zmírnit dopady exekuce na nezletilého povinného, by mělo 
být také řešení situace dohodou o splátkách. Právě v této fázi se zastoupení nezletilého projeví 
jako velmi podstatné, neboť právě opatrovník bude tím, kdo bude jménem nezletilého splátky 
vyjednávat. 

 Závěrem

Z výše uvedeného je zřejmé, že exekuce proti tzv. dětským dlužníkům je nepochybně spo-
lečenským fenoménem, který vyžaduje pozornost legislativce i  odborné veřejnosti. Navrho-
vaná novelizace OZ  v  České republice se  sice staví do  role „řešitele“ exekucí proti dětským 
dlužníkům, přináší však s  sebou řadu dalších nejasností. V exekuci je však třeba především 
nezakládat odpovědnost soudního exekutora, nemá-li tento z právního hlediska žádnou dis-
kreci. Klíčovým se přitom jeví zastoupení nezletilého, které nesmí být pouze formální, zejména 
dostala-li se situace dluhu nezletilého až „tak daleko.“ Skutečnost, že zákonodárce povinnost 
jmenování kolizního opatrovníka v rámci novelizace zakotvit prozatím odmítá, není příznivá, 

21 Tento problém přesahuje rozsah tohoto článku, nicméně samotná otázka řádného zastoupení jako zmateč-
nostního důvodu, respektive důvodu, pro který je možné rozhodnutí zrušit žalobou pro zmatečnost, je otáz-
kou poměrně palčivou. Aktuální právní úprava v § 229 odst. 1 písm. c) OSŘ vymezuje, že rozhodnutí může být 
na základě žaloby pro zmatečnost zrušeno, pokud účastník neměl procesní způsobilost a nebyl řádně zastou-
pen. Je však otázkou, zda lze rozhodnutí napadat i tehdy, pokud účastník způsobilost měl, ale byl zastoupen 
podle § 23 OSŘ, kdy toto řízení se následně ukázalo jako neřádné. Odborná praxe k tomuto nyní mlčí, máme 
však za to, že by výklad § 229 odst. 1 OSŘ měl být extensivní. 
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neznamená však, že by si praxe s využitím jiných právních norem (zejména pak § 892 OZ, § 23 
a § 19 OSŘ) neuměla poradit. 

Exekuce proti dítěti je bez pochybností vážným problémem. Z tohoto důvodu se pak zjevně 
může dovolat i určitých svých specifi k zdůrazňujících především zohlednění nedostatku pro-
cesní způsobilosti povinného. To však neznamená, že má být nezletilý od svého dluhu plně „od-
poután“, respektive, že jej má bez dalšího převzít zákonný zástupce. V každém případě je třeba 
hledat řešení vyvažující zájmy všech osob, kterých se nastalá situace týká tak, aby byl respekto-
ván jak nejlepší zájem dítěte, tak zásada pacta sunt servanda. 

V každém případě pak novelizace OZ, jak je navržena, dle našeho názoru řešení nepřináší, 
problém nezodpovědnosti nezletilých pak naopak spíše prohlubuje. 
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JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
renata.sinova@upol.cz
Odborná asistentka 
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Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
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