
JUDIKÁTY 

Úvod do občianskeho práva – pojem predmet, pramene 

Dobré mravy 

❖ Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 31. augusta 2004, sp. zn. 25 Cdo 2648/2003: 

Dobrými mravmi rozumie ustanovenie § 3 ods. 1 OZ súhrn spoločenských, kultúrnych a 

mravných noriem, ktoré v historickom vývoji osvedčujú istú nemennosť, vystihujú 

podstatné historické tendencie, sú zdieľané rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú 

povahu noriem základných. Týmto normám zásadne neodporuje, ak namieta niekto 

premlčanie práva uplatňovaného voči nemu, nakoľko inštitút premlčania prispievajúci k istote 

v právnych vzťahoch je inštitútom zákonným a teda použiteľným vo vzťahu k akémukoľvek 

právu, ktoré sa podľa zákona premlčuje. 

Ak by výkon práva namietať premlčanie uplatneného nároku bol len prostriedkom 

umožňujúcim poškodiť iného účastníka právneho vzťahu, zatiaľ čo dosiahnutie vlastného 

zmyslu a účelu sledovaného právnou normou by zostalo vedľajšie a z hľadiska konajúceho by 

bolo bez významu, jednalo by sa tak síce o výkon práva, ktorý je formálne so zákonom v súlade, 

avšak išlo by o výraz zneužitia tohoto subjektívneho práva (označované rovnako ako šikana) 

na úkor druhého účastníka, a teda o výkon v rozpore s dobrými mravmi. 

 

❖ Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 55/2011-19:  

Pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ 

fundamentálneho hodnotového poriadku, aj takto sa dajú definovať dobré mravy, ak tomuto 

kritériu zmluvná podmienka nevyhovuje, prieči sa dobrým mravom. 

 

Bdelým patria práva 

❖ Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 8. 11. 2011, sp. zn. 1Sžr/38/2011: 

Najvyšší súd Slovenskej republiky dáva do pozornosti zásadu, ktorá platila už v rímskom práve, 

podľa ktorej „vigilantibus iura scripta sunt" t. j. „práva patria len bdelým" (pozorným, 

ostražitým, opatrným, starostlivým), teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon 

svojich práv a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou 

starostlivosťou a predvídavosťou. V slobodnej spoločnosti je totiž predovšetkým vecou 

nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, inak ich podcenením, či 

zanedbaním môžu strácať svoje práva majetkové, osobné, satisfakčné a pod.. To platí 

obdobne aj o využívaní zákonných procesných ustanovení. 

 

Bdelým patria práva vs. spotrebiteľ 

❖ Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 21.3.2012, sp. zn. 6 Cdo 1/2012 

Oprávneniu súdov v exekučnom konaní skúmať právomoc rozhodcovského súdu v súvislosti s 

existenciou rozhodcovskej zmluvy, resp. s jej neplatnosťou, nebránia ustanovenia zákona č. 



244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní“), napr. § 

21 ods. 2 alebo § 40 ods. 1 písm. c/ tohto predpisu. Tieto ustanovenia sa týkajú všeobecne 

účastníkov rozhodcovského konania, ktorými môžu byť aj iné subjekty než spotrebiteľ, pričom 

sa v nich premieta klasická  11 6 Cdo 1/2012 rímska právna zásada (princíp) „vigilantibus iura 

scripta sunt“ („práva patria bdelým“ alebo „nech si každý stráži svoje práva“ alebo „zákony sú 

písané pre bdelých“). Kým nevyužitie postupu podľa týchto ustanovení v prípade iných 

účastníkov rozhodcovského konania znamená stratu možnosti skúmať a spochybňovať 

rozhodcovskú zmluvu a tým aj právomoc rozhodcovského súdu v konkrétnej veci (pretože inak 

by tieto ustanovenia strácali svoj zmysel – boli by nadbytočné), v spotrebiteľských veciach 

tomu tak nie je. Princíp „vigilantibus iura sripta sunt“ v spotrebiteľských veciach v 

konkrétnych súvislostiach ustupuje dôležitejšiemu princípu, ktorým je ochrana práv 

spotrebiteľa. To znamená, že aj keď účastník rozhodcovského konania, ktorým je spotrebiteľ, 

nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa 

ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný 

skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy a v prípade zisteného nedostatku v 

tomto smere konštatovať rozpor rozhodcovského rozsudku zo zákonom znamenajúci 

materiálnu nevykonateľnosť tohto exekučného titulu. Takýmto postupom exekučný súd napĺňa 

príkaz vyplývajúci z princípu ochrany práv spotrebiteľa. 

 

Prelomenie „nemo plus iuris“ Ústavným súdom SR  

❖ Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 549/2015 zo 16. marca 2016 

Z hľadiska poskytnutia ústavnoprávnej ochrany je treba postaviť na rovnakú úroveň vlastnícke 

právo pôvodného vlastníka a nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti novým 

nadobúdateľom na základe jeho dobrej viery. Tým sa dostávajú do vzájomnej kolízie obidve 

ústavné hodnoty – princíp ochrany dobrej viery ďalšieho nadobúdateľa (princíp dobrej 

viery, dôvery v akty štátu a právnej istoty v demokratickom právnom štáte) a princíp 

ochrany vlastníckeho práva pôvodného vlastníka (princíp nemo plus iuris ad alium 

transfere potest quam ipse habet, t. j. nikto nemôže previesť na iného viac práv, než koľko 

sám má). Pokiaľ však nemožno zachovať maximum z obidvoch základných práv, treba 

prihliadnuť na princíp všeobecnej spravodlivosti, keď je nutné zvažovať všeobecné 

súvislosti tohto typu kolízie základných práv, ako aj individuálne okolnosti konkrétneho 

rozhodovaného prípadu. Vyššie riziko má niesť nedbalý vlastník než nadobúdateľ v 

dobrej viere, pretože tento nie je schopný sa nijako dozvedieť o tom, ako vec opustila 

vlastníkovu sféru a dostala sa na list vlastníctva prevodcu po zákonom určenom správnom 

(katastrálnom) konaní. 

 

Aj keď Občiansky zákonník explicitne neupravuje všeobecný spôsob nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od nevlastníka iba na základe dobrej viery nadobúdateľa, 

s výnimkou vydržania nemožno bezvýnimočne tvrdiť – ako to konštatovali všeobecné súdy – 

že samotná absencia vlastníckeho práva prevodcu (dominum auctoris) povedie automaticky k 

neplatnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva. V tomto smere musí dôjsť aj k určitému 

posunu v doterajšej judikatúre ústavného súdu v riešení otázky „nemo plus iuris“ (I. ÚS 

50/2010) o nové interpretačné závery či vývoj sociálnej reality najmä v zmysle zásadnej 



ochrany tej osoby, ktorá robila právny úkon s dôverou v určitý – jej druhou stranou 

prezentovaný skutkový stav. Navyše, ak bol potvrdený údajmi z verejnej štátom vedenej 

evidencie a najmä, keď ho potom aprobuje aj príslušný orgán verejnej moci [kataster 

nehnuteľností, súd a pod.]. 

 

Jeden z dôsledkov absencie superficies solo cedit v slovenskom občianskom práve 

 

Okresný súd Pezinok napadol na Ústavnom súde ustanovenie § 23 ods. 5 Zákona č. 182/1993 

Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Podľa tohto ustanovenia ak vlastník domu 

nie je vlastníkom pozemku, vzniká k pozemku právo zodpovedajúce vecnému bremenu, (§ 

151n a nasl. Občianskeho zákonníka) ktoré sa zapíše do katastra nehnuteľností. (§ 34 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov). Vlastník 

pozemok teda musí strpieť to, že na jeho pozemku stojí bytový dom. Pozemok tak nemôže 

užívať a dispozícia je len ťažko predstaviteľná.  

Podanie bolo ÚS SR odmietnuté ale argumentácia je podľa nášho názoru dôvodná a je skutočne 

potrebné sa zamyslieť nad (proti)ústavnosťou § 23 ods. 5 Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov. 

Z odôvodnenia OS Pezinok: 

„Ustanovenie § 23 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov žalobcovia považujú za pozostatok 

minulosti z obdobia neslobody, ktorý v dnešných demokratických podmienkach a pri 

rešpektovaní medzinárodnoprávneho štandardu vlastníckeho práva nemá žiadne opodstatnenie. 

V právnom poriadku Slovenskej republiky absolútne absentuje moderná právna úprava práva 

stavby ako samostatného, od vlastníckeho práva oddeleného občianskoprávneho titulu na 

zriadenie trvalej stavby s charakterom nehnuteľnej veci na cudzom pozemku. V základných 

občianskoprávnych úpravách členských štátov Európskej únie patriacich ku kontinentálnemu 

právnemu systému vlastnícky režim nehnuteľnosti spravidla určuje rímskoprávna zásada 

„superficies solo cedit", podľa ktorej podstatnou súčasťou pozemku je aj na ňom zriadená 

stavba. Táto zásada sa uplatňovala aj v česko-slovenských podmienkach do konca roku 1950. 

Až Občiansky zákonník z roku 1950 (zákon č. 141/1950 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1951) 

v § 25 výslovne ustanovil, že stavby nie sú súčasťou pozemku. Takáto úprava zrejme 

vychádzala zo zámeru režimu neslobody a nedemokracie znížiť význam vlastníckeho práva k 

pozemkom a následne oddeliť faktickú držbu a užívanie pozemkov od vlastníckeho práva. 

Napriek zmeneným spoločensko-ekonomickým podmienkam od novembra 1989 stále nedošlo 

v podmienkach Slovenskej republiky k návratu právnej úpravy k zásade „superficies solo cedit’ 

a z tohto dôvodu žalobcovia majú za to, že zo strany Slovenskej republiky dochádza k 

porušovaniu medzinárodno-právneho štandardu ochrany vlastníckeho práva. Neustále 

posúvanie rekodifikácie Občianskeho zákonníka v podmienkach Slovenskej republiky, ktoré 

so zavedením tejto zásady počíta, spôsobuje pretrvávanie tohto nemoderného a protiprávneho 

prvku občianskeho práva Slovenskej republiky a odôvodňuje obavu žalobcov z toho, že k 

náprave v tejto veci tak skoro nedôjde.“ 

 


