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Vážení čitatelia,
ponúkame Vám zborník z XXI. ROČNÍKA ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ KONFERENCIE PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ktorá sa vzhľadom na pandemický
charakter roku 2020 konala 9. septembra 2020 v kombinovanej forme. Časť príspevkov bola prednesená online a časť príspevkov bola prednesená na konferencii v obci
Bystrá, časť Tále.
Konferencia bola rozdelená do troch samostatných panelov. Prvý panel sa venoval vplyvu nového typu koronavírusu na životné prostredie. Druhý panel sa venoval nakladaniu s odpadmi v 21. storočí a užšie sa zameral na rádioaktívny odpad,
konkrétne na vyhoreté jadrové palivo. Tretí panel sa venoval pozemkovým úpravám
a zameral sa na analýzu súčasného právneho stavu z rôznych perspektív.
Konferencia bola realizovaná ako spoločná aktivita dvoch riešiteľských kolektívov a ich projektov podporovaných z prostriedkov Agentúry na podporu výskumu
a vývoja na základe zmluvy č. APVV-18-0534 – „Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom“ a zmluvy č. APVV-19-0494 – „Efektívne pozemkové úpravy“. Konferencia sa uskutočnila v rámci XXI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie práva životného prostredia pre jej vysokú medzinárodnú atraktivitu. Cieľom
bolo oboznámiť medzinárodnú vedeckú komunitu, ktorá sa na konferencii zúčastnila,
so skúmanou problematikou a taktiež prepojiť komunitu venujúcu sa právu životného
prostredia s komunitou venujúcou sa pozemkovému právu.
Obsah príspevkov a výstupov, ktoré vyplynuli z diskusie, jednoznačne ukazuje, že
narastajúci význam práva životného prostredia a pozemkového práva si v súčasnosti
vyžaduje zvýšený záujem zo strany vedeckej a odbornej verejnosti.
Na záver nám dovoľte, aby sme sa poďakovali všetkým účastníkom konferencie,
ktorí k jej úspešnému koncu prispeli príspevkom alebo podnetným názorom v rámci
diskusie.
Bratislava, 21. december 2020
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
vedúci Katedry správneho a environmentálneho práva
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
zodpovedný riešiteľ projektu č. APVV-19-0494 – „Efektívne pozemkové
úpravy“
a
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
profesorka na Katedre správneho a environmentálneho práva
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
zodpovedná riešiteľka projektu č. APVV-18-0534 – „Právna úprava nakladania
s vyhoretým jadrovým palivom“
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Dear readers,
we offer you a collection of papers from the XXI. YEAR OF THE CZECH-POLISHSLOVAK CONFERENCE OF ENVIRONMENTAL LAW, which, due to the pandemic
nature of 2020, took place on 9 September 2020 in a combined form. Some of the
papers were presented online and some of the papers were presented at a conference
in the village of Bystrá, part of Tále.
The conference was divided into three separate panels. The first panel focused
on the environmental impact of a new type of coronavirus. The second panel dealt
with waste management in the 21st century and focused more closely on radioactive
waste, specifically spent nuclear fuel. The third panel dealt with land consolidation
and focused on the analysis of the current legal situation from different perspectives.
The conference was implemented as a joint activity of two research teams and
their projects supported by the Agency for the Support of Research and Development
on the basis of contract no. APVV-18-0534 - "Legal regulation of spent nuclear fuel
management" and contract no. APVV-19-0494 - "Effective Land Consolidation". The
conference took place within the XXI. year of the International Scientific Conference
on Environmental Law for its high international attractiveness. The aim was to acquaint the international scientific community that participated in the conference with
the researched issues and also to connect the community dedicated to environmental
law with the community dedicated to land law.
The content of the contributions and outputs that emerged from the discussion
clearly shows that the growing importance of environmental law and land law currently requires increased interest from the scientific and professional public.
Finally, let us thank all the participants in the conference who contributed to its
successful conclusion with contributions or inspiring opinions in the discussion.
Bratislava, 21st December 2020
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Head of the Department of Administrative and Environmental Law
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
responsible solver of project No. APVV-19-0494 – „Effective Land
Consolidation“
and
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Professor at the Department of Administrative and Environmental Law
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
responsible solver of project No. APVV-18-0534 – „Legal regulation
of management of spent nuclear fuel“
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Vážení čitatelia,
v rukách držíte zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie práva životného
prostredia, ktorá má medzi vedcami z Českej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky tradíciu trvajúcu viac ako dve dekády. Vzhľadom na medzinárodný charakter konferencie a zároveň vzhľadom na jazykovú blízkosť účastníkov
konferencie je zborník zostavený v česko-poľsko-slovensko-anglickej jazykovej
kombinácii.
Jednotlivým autorom publikujúcim vo svojom rodnom jazyku sme v rámci ich
písomného príspevku umožnili rozšíriť a preložiť abstrakt, prípadne záver svojho
článku do anglického jazyka tak, aby tento text mohol slúžiť čo najširšej medzinárodnej komunite zaoberajúcej sa skúmanými okruhmi. Medzinárodná vedecká
komunita sa v zborníku lepšie zorientuje aj na základe anglickej jazykovej mutácie názvu pri každom príspevku, pričom platí pravidlo, že ak je ako prvý uvedený názov v národnom jazyku, aj príspevok bude prevažne napísaný v národnom
jazyku, a ak je ako prvý uvedený názov v anglickom jazyku, aj príspevok bude
napísaný v anglickom jazyku.
Zborník je rozdelený do troch samostatných častí, ktorých názov je identický
s názvom panelov, konaných v rámci samotnej konferencie 9. septembra 2020.
Medzinárodne uznávané vedecké autority sa tu postupne venujú analýze vplyvu
koronavírusu na životné prostredie (I. časť), analýze odpadového hospodárstva
v súčasnosti (II. časť) a napokon analýze pozemkových úprav z rôznych uhľov
pohľadu (III. časť).
Veríme, že sumarizácia príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie prinesie viac svetla do skúmanej problematiky a bude slúžiť ako podnet na jej ďalšie
skúmanie.
Bratislava, 21. december 2020
Mgr. Maroš Pavlovič, LL.M
zostavovateľ
Katedra správneho a environmentálneho práva
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
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Dear readers,
you are holding in your hands the collection of papers from the international
scientific conference on environmental law, which has a tradition of more than
two decades among scientists from the Czech Republic, the Republic of Poland
and the Slovak Republic. Due to the international character of the conference
and at the same time due to the linguistic proximity of the conference participants, the collection is compiled in the Czech-Polish-Slovak-English language
combination.
As part of their written contribution, we enabled individual authors publishing
in their native language to expand and translate the abstract or conclusion of
their article into English so that this text could serve the widest possible international community dealing with the researched areas. The international scientific
community will also better orientate in the collection with the English language
version of the title for each paper, with the rule that if the first title is in the national language, the article will be mostly written in the national language and if
the title is first in English, the paper will also be written in English.
The collection is divided into three separate parts, the name of which is identical to the name of the panels held during the conference itself on September 9,
2020. Internationally recognized scientific authorities are gradually analyzing
the impact of coronavirus on the environment (I. part), waste management
in present (II. part) and finally the land consolidation from different angles
(III. part).
We believe that the summarization of papers from the international scientific
conference will bring more light to the researched issues and will serve as an
impulse for its further research.
Bratislava, 21st December 2020
Mgr. Maroš Pavlovič, LL.M
editor
Department of Administrative and Environmental Law
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
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I st Part: Environment during the corona crisis
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KORONAVIROVÁ PANDEMIE JAKO VÝZVA PRÁVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (CZ)

KORONAVIROVÁ PANDEMIE JAKO VÝZVA PRÁVU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (CZ)
THE CORONAVIRUS PANDEMIC AS A CHALLENGE
OF ENVIRONMENTAL LAW (ENG)
Milan Damohorský
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Česká republika
Abstrakt: Příspěvek se zabývá hlavními věcnými i právními dopady a souvislostmi, které má, a ještě bude mít, globální koronavirová pandemie na ochranu
životního prostředí a jeho složek. Snaží se, byť možná předčasně, i o některé
možné závěry a doporučení, a to jak na právní úrovni mezinárodní, tak i unijní
a zejména pak národní (české).
Abstract: Contribution deals with the main substantial and legal impacts and
consequences which have (and probably would further have) the global coronavirus pandemic on the protection of the environment and its components. It is
strengthening, may be too soon, even for some conclusions and recommenda
tions on the international, European and especially national (Czech) level of the
law.
Klíčová slova: koronavirová pandemie, Covid 19, životní prostředí, ovzduší,
hluk, vody, příroda, odpady, změny paradigmat
Key words: coronavirus pandemic, Covid 19, environment, air, noise, water,
nature, waste, changes in the paradigms

Úvod
Můj stručný příspěvek na této konferenci se chce věnovat dopadu a souvislostem,
které má celosvětová pandemie nemoci Covid 19 na právo životního prostředí
i na naše lidské každodenní životy. Příspěvek je psán s více než měsíčním posunem po konání webové bratislavské konference, takže jsem do něho mohl začlenit i některé své nové úvahy a vycházet z nových informací, poznatků a čísel.
15

ZBORNÍK Z XXI. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ
KONFERENCIE PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Z věcných poznatků se snažím vyvodit některé (spíše dílčí) právní závěry
nebo doporučení. Pandemie jistě byla, je a bude velkým impulzem, zejména pro
právo medicínské, dále též ústavní, trestní, správní, občanské, obchodní a pracovní. Nicméně dotýká se v mnoha aspektech i práva životního prostředí. Vyhodnocení dopadů celé pandemie, též po stránce právní, si však zřejmě vyžádá ještě
řadu měsíců ba let. Příspěvek je tak jen stručným a rámcovým pokusem o jakýsi
nástřel některých takových problémů.

1

Covid jako hrozba i výzva

Zcela nové virové onemocnění označované jako Covid 19 (přesněji SARS CoV – 2),
které by se možná vzhledem k času svého masového rozšíření (nikoliv k datu
prvního výskytu a popsání, jak je vědeckým zvykem) mělo spíše jmenovat CoV
2020, je nemocí poměrně lehce a rychle se přenášející vzdušnou cestou i dotykem mezi lidmi.
Není na něj znám přímý účinný lék ani vynalezena vakcína. Známy jsou jen
obecné formy bariérové ochrany a do jisté míry již i imunitní reakce a mechanismy lidského organismu.
Covid 19 se zřejmě přenáší i na (asi též naopak) další zvířata, zejména na savce. To však není dosud zcela jasně a plně prokázáno. Jeho smrtnost i nakažlivost
je poměrně vysoká, a zdá se, že je tak pro lidstvo (alespoň v současné době) nepoměrně nebezpečnější než běžná sezónní chřipka či jiné dosud běžně známé koronavirové infekce způsobující nachlazení (kašel a rýmu). Hlavní problém představuje nebezpečí zahlcení zdravotnických systémů jednotlivých zemí pacienty
ve velmi vážném a kritickém stavu v poměrně velmi krátké době v kombinaci
s aktuálním akutním nedostatkem specializovaného zdravotnického personálu.
Je otázkou, jak se k pandemii Covidu celkově postavit a jak ji hodnotit. Vzhledem k tomu, že v době psaní tohoto příspěvku prožíváme v celé Evropě poměrně
masivní nárůst nakažených i zemřelých v rámci tzv. druhé vlny, je to jen velice
obtížné. Dá se zřejmě říci, že pro lidi je tato pandemie poměrně špatnou zprávou,
ale pro přírodu a životní prostředí to zřejmě může být v některých aspektech i docela dobré, takže přeneseně to přes všechny strasti a ztráty lidské nakonec může
přinést i pozitiva člověku samotnému. Jakkoliv představuje pandemie aktuálně
jistě značnou hrozbou zejména pro starší a vážně nemocnou populaci lidí, může
v dlouhodobější perspektivě znamenat i výzvu ve smyslu šance pro vlastní sebereflexi a podstatnou změnu lidského chování.
Poměrně hodně toho již bylo zjištěno, popsáno a diskutováno o pandemii
nemoci Covid 19 z hlediska biologického a medicinského, ale i ekonomického.
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Chybí však komplexnější studie sociologické, psychologické, právní či environmentální, což je jistě chybou. Tato situace se však dá pochopit, neboť vše jde
dnes koncentrováno na „vlastní boj s pandemií“, a to biologickými, lékařskými
a organizačními prostředky, a na společenskovědní analýzy bude čas až „po bitvě“ samotné.
Zatímco v období tzv. první vlny (březen až květen 2020) měla pandemii
zjevně dva základní aspekty (zdravotnický a ekonomický), které bylo třeba nějak
řešit a vzájemně vybalancovávat, můžeme ve druhé vlně (od září 2020 dosud)
hovořit již o aspektech třech. Tím třetí se jednoznačně staly otázka lidských práv
a svobod, pokud jde o míru jejich nezbytného omezení. Odpor vůči omezením
občanů ze strany státu se projevuje v extrémních případech až v úplném popírání
pandemie, v nenošení roušek a nedodržování pravidel 3 x R (Roušky, Rozestupy,
Ruce), ze strany některých sociálních skupin. Na druhé straně se však naopak vyskytují tendence k nesmyslným a přemrštěným regulacím, které již jdou daleko
za rámec nezbytných opatření a jsou tak spíše kontraproduktivní. Patří mezi ně
zřejmě zákaz nočního vycházení v situaci, kdy stejně není kam vycházet, neboť
v podstatě vše je zavřeno. Obdobně zákaz nedělního prodeje pak jen zahušťuje
koncentraci nakupujících v ostatních dnech, zejména o sobotách. Právo, a to nejen ústavní a správní, se tak jasně dostává stále více a více do hry.

1.1

Ovzduší a hluk

Na stav znečištění ovzduší, ale i na celkové hlukové pozadí (zátěž) měla opatření přijímaná nejprve v Čínské lidové republice a postupně i v dalších zemích,
zejména pak v Evropě a v Severní Americe vesměs (byť krátkodobě v horizontu
týdnů až měsíců) pozitivní efekt. Tím, že byla masivně utlumena dálková doprava (zejména ta letecká, ale i automobilová), na mnoha místech zcela přerušily
svoji činnost velké průmyslové komplexy, snížilo se celkové znečištění ovzduší,
ale i hlučnost kolem dálnic takovým způsobem, že to v moderní historii lidstva
zjevně nemá období.
Možnosti reálných měření znečištění namísto pouhých fiktivních počítačových simulací byly v tomto roce opravdu unikátní. Doufejme tedy, že sběr pozemních, leteckých i satelitních dat nám pomůže lépe porozumět procesům ve
znečištění ovzduší jak ze stacionárních, tak i mobilních zdrojů, a ve svých důsledcích buď potvrdí, nebo zkoriguje náš přístup k ochraně ovzduší obecně a klimatického systému Země zejména. Celkově však tato epizoda výpadku několika
měsíců znečišťování bohužel zřejmě nic nezvrátí na dlouhodobě nepříznivém
trendu nárůstu koncentrace uhlíku v prostředí.
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Může však ukázat, že to jde i jinak a odpovědět na otázku „co by kdyby“.
Čeští meteorologové a klimatologové se pak jednoznačně budou muset vědecky vypořádat s otázkou, proč je rok 2020 srážkově i teplotně standardnější než
roky minulé a proč se nám vrátila rovnoměrnost (dostatek) srážek. Zda se jedná
o náhodu a jen sezonní výkyv z dlouhodobě nepříznivé vývojové tendence, nebo
zda jde opravdu o reakci na pandemií vynucený lockdown (uzavření) průmyslu
a dopravy.

1.2

Voda

Některé vodní zdroje se díky významnému snížení lodní dopravy a s tím spojené
turistiky během pandemie krátkodobě velmi zlepšily. Známé jsou televizní záběry zcela čistých a průhledných lagun v Benátkách plných ryb, a dokonce i s delfíny (i když se zde podle některých zdrojů údajně jednalo o filmový podvrh?!).
Dalším významným aspektem je výzkum míry promoření populace koronavirem přes laboratorní rozbory odpadních vod. O tuto metodu získávání relevantních informací se snažili zejména francouzští vědci a vodohospodáři. Ukazuje se,
že možnosti laboratoří netkví jen v určování zdrojů a intenzity znečištění vod, ale
i v hledání a zaměřování ilegálních varen drog nebo v predikci nárůstu či ústupu
různých pandemií. Biologické, fyzikální a chemické údaje se tak jistě stávají
informacemi i v právním slova smyslu, které je možné, jak pozitivně využít, tak
i negativně zneužít.
Přímý vliv pandemie na vodu nebyl myslím až příliš dramatický, pokud nebereme do úvahy výše uvedené poznámky o změnách v ovzduší a klimatu.

1.3

Příroda, živočišstvo a rostlinstvo

Koronavirová pandemie představuje poměrně velmi silné dopady i do oblasti
ochrany přírody, a to zejména na druhovou ochranu. Vlastně již její vznik, snad
kdesi na tržišti mnohamilionového čínského místa Wu-chanu, nejspíše souvisí
s porušováním zákazů na úseku mezinárodního obchodu ohroženými druhy divokých zvířat. Jednou z hypotéz bylo, že šlo o přenos viru z divokých luskounů
(vysoce ohroženého druhu savce pokrytého šupinami) a kaloňů (denního velkého druh býložravého netopýra) na místní trhovce i zákazníky státu. Tato nákaza
rozhodně není překvapivá, bereme-li do úvahy otřesné hygienické podmínky,
které na čínských (ale i jiných asijských) tržištích panují a kde se mísí krev, moč
a stolice domácích i divokých zvířat (někdy zřejmě i s tou lidskou) a kde je zcela
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nedostatečný veterinární tržní dohled a kontrola. Další variantou je pak záměrný
či nedbalostní únik uměle vytvořeného viru z čínských laboratoří. To lze v současnosti asi jen těžko dokázat či vyvrátiti. Vyžádá si jistě delší doby, než bude
zjištěna pravda, pokud vůbec kdy?!
Trh spojený s týráním polomrtvých zvířat a popírání jakýchkoliv hygienických a veterinárních pravidel rozvinuté země třetího tisíciletí tak vrací Čínu
zjevně až kamsi do středověku, stejně jako její přístup k celé pandemii. Čínská
lidová republika se nikdy neomluvila za to, že se v podstatě stala zdrojem a první
ohniskem této pandemii, která již stále život více než jeden milion lidí na planetě
Zemi. Celou věc dlouho zatajovala, poté bagatelizovala, a nakonec naopak celou
věc zneužívala k vlastní propagandě, když ukazovala, jak je to právě komunis
tický režim, který je schopen rychle a účinně (mnohdy však za pomocí velmi
drastických a nedemokratických metod a postupů) s celou pandemií zatočit.
Je zjevné, že bude celosvětově nezbytné za pomocí mezinárodního práva
a politiky tlačit na odstranění absence veterinárního dohledu i dodržování triviálních pravidel hygieny zejména v potravinářství a při nakládání s živými zvířaty,
a to zejména rozvojových zemích. Některé vědecké zprávy navíc tvrdí, že ničení
původních ekosystémů a jejich propojování s novým zemědělstvím a obděláváním krajiny velmi nahrávají šíření různých zoonóz po světě. Globalizovaná
doprava pak toto vše ještě velmi urychluje.
Vedle aspektu mezinárodního (nutnost zpřísnění v prosazování práva na úseku mezinárodního obchodu ohroženými druhy) je však třeba zmínit vliv pandemie na ochranu přírody v národním (středoevropském) měřítku.
Faktická nemožnost a nevhodnost vyjíždět do zahraničí zjevně v létě roku
2020 v ČR, ale o i ostatních zemích, vytvořil enormní zájem o návštěvy národních parků, chráněných krajinných oblastí i dalších zvláště chráněných území.
Naopak zahraniční klientela turistů byla velmi omezena. Změnila se tím velmi
sociální struktura, kupní síla a zájmy návštěvníků. Na to turistický a cestovní
sektor (avšak i státní ochrana přírody) reagoval poměrně dosti nepružně a se
značným zpožděním.
Centrální území Krkonošského národního parku (Sněžka a okolí) i Šumavského národního parku (například Povydří, Kvilda atd.), tak zažily nečekané nápory
turistů, na které nebyly dobře připraveny. Jeví se vhodným začít reálně uvažovat
o aktivaci těch ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, která umožňují vybírat poplatky za vjezd či vstup do národních parků či jejich vybraných částí. Ty
by měly být kombinované s administrativním zastropováním celkového denního,
víkendového a týdenního počtů možných vstupů do těchto lokalit.
Na druhé straně však zátěž některých chráněných krajinných oblastí vůbec
tak silná nebyla a daly by se jistě více využít i propagovat. Osobní zkušenost
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mám v tom směru s CHKO Český les či Slavkovský les. Naopak zátěž CHKO
Český ráj (jeho pískovcových formací – například tzv. Drábských světniček) byla
skutečně enormní. Myslím, že je plně v možnostech státu, aby tento pohyb, jak
z důvodů epidemiologických, tak i kvůli ochraně samotných lokalit, výrazněji
usměrnil a vhodně tak rozprostřel v prostoru a času.
Na úseku ochrany přírody, tak dle mého názoru neselhala pozitivní právní
úprava, ale způsob a rozsah jejího prosazování v praxi. Ten byl buď vůbec žádný,
nebo velmi malý a se značným zpožděním.

1.4

Odpady

Odpadová problematika doznala s pandemií Covidu 19 změny, neboť víceméně
dosud nevýznamné ostatní komunální odpady z domácností se zjevně staly odpady potencionálně nebezpečným. Jak zjevně narůstalo množství tohoto nekontrolovaného nebezpečného (infekčního) odpadu z domácností, narůstal i význam
profese popeláře. Ministerstvo životního prostředí (jako jeden z mála počinů během celé pandemie) vydalo papírově i elektronicky edukační leták nabádající
obyvatele k tomu, jak mají správně nakládat s odpady během vládních omezení,
a to zejména pokud jsou v karanténě či dokonce Covid pozitivní. Poměrně velmi
bylo omezeno v důsledku těchto doporučení MŽP i třídění odpadů. Do jaké míry
byla tato doporučení oslyšena, je však jistě jinou otázkou.
Prizmatem pandemie se jeví potřeba raději spalování než skládkování odpadů. Lze to konečně konstatovat i o tělech zemřelých, kdy jednoznačně byla
preferování kremace (pohřeb žehem) před uložením do země. Navíc se pohřební
personál zjevně bál a bojí i nadále jakékoliv větší manipulace se zemřelými, a to
i v případech, že zřejmě ani nebyli Covid pozitivními.
Opět se tak ukazuje, jak odpadové právo úzce prakticky souvisí s právem
veterinárním a hygienickým, ale i se zákony, které řeší krizová řízení.

1.5

Člověk a jeho chování

Doba koronavirová však ukázala i mnohé společenské aspekty a problémy,
z nichž některé si zaslouží alespoň malou zmínku či reakci.
Určitým politickým intermezzem covidové doby byla česká návštěva delegace Senátu Parlamentu ČR na Tchaivanu, vedená jeho předsedou Milošem Vystrčilem. Měla poměrně značný ohlas jak vnitrostátní, tak i zahraniční, a to zejména
ve vztahu mezi ČR a ČLR. S ohledem na akutní potřebu ukázat samostatnost
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a stále ještě demokratičnost české společnosti byla jistě krokem správným směrem. Je však zjevně námětem spíše pro politology než pro právníky.
Koronavirová doba byla a je též praktickou ukázkou významu některých zaměstnání a profesí či naopak zbytnosti některých státních činovníků. Jako nezbytní a nezastupitelní se tak v „první linii“ jeví profese lékaře, zdravotní sestry,
hasiče, policisty, záchranáře, sociálního pracovníka, všech dobrovolníků, uklízečky, prodavače/čky, popeláře apod.
Naopak poměrně okrajovými se začali jevit někteří politici. Vláda ČR se
v první vlně koronavirové pandemie mediálně omezila jen na svého předsedu,
místopředsedy a ministra zdravotnictví. Při uzavírání a otevírání škol občas vystupoval i ministr školství a při uzavírání a otevírání hranic pak i ministr zahraničí. Ostatní členové vlády nebyli v podstatě nijak viditelní. Myslím, že to není
úplně v pořádku.
Role prezidenta republiky, který by jako hlava státu a vrchní velitel ozbrojených sil měl být během koronavirové pandemie vidět, bude jistě ještě politologicky i právně podrobně rozebrána a zhodnocena. Výkon současného českého prezidenta však byl ve vztahu k potřebě podpory a sjednocování společnosti v těžké
době opravdu velmi slabý, což vynikalo zejména při srovnání s aktivitou hlav
států našich sousedních zemí.
Je otázkou, zda by se výše uvedené praktické extrémní zkušenosti neměly
promítnout i do budoucích ústavních úprav postavení a pravomocí těchto ústavních činitelů. Praxe musí v dnešní době více ovlivňovat teorii.
V krizi se ukázalo velmi dobře, co je významné a podstatné, a co je naopak
okrajové či zcela zbytečné. Každý člověk si jinak rozkládal čas, peníze a síly,
což bylo mnohdy velmi inspirativní. Pandemie a opatření s ní spojená vytvořila
tlak na neuvěřitelný rozvoj v užívání počítačových technologií a skokový nárůst
počítačové gramotnosti, zejména u učitelů, studentů, žáků, ale i celých rodin.
Na druhé stran však velmi absentovaly sociální kontakty, vztahy a interakce,
což bylo viditelné zejména na dětech a mládeži po uzavření škol. Dá se říci, že
pandemie vyvolala to nejlepší (například solidaritu, pomoc a šití roušek), ale
i nejhorší (udavačství a závist) v nás. To však je zřejmě vcelku normální vývoj
v mezních situacích.

Závěr
Celosvětová koronavirová pandemie lidstvu jednoznačně ukazuje na nezbytnost
„šlápnutí na brzdu“ pokud jde o ekonomický rozvoj bez přívlastků, ale konečně
i s nimi. Mělo by začít důsledně platit, že méně je více, ale hlavně lépe. Kvalita
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života by měla být poměřována určitými univerzálními lidskými hodnotami, jistotami a konečně i mírou svobody.
Světové společenství by mělo do základu přehodnotit svůj přístup a chování
k Čínské lidové republice. Není možná s ohledem na výhodnost ekonomických
vztahů tolerovat zemi, kde jsou hrubě porušována základní lidská práva, dramaticky ničeno životní prostředí, jíž jsou neokolonizovány jiné země a nejsou
dodržovány ani základní demokratické principy. Lidstvo musí mimo jiné donutit Čínu, aby výrazně změnila svůj přístup k ochraně ohrožených druhů ať již
vlastních domácích, ale i cizích (užívaných zejména v tradiční čínské medicíně).
Dále musí ČLR začít dodržovat i lidskoprávní, environmentální, sociální a další
standardy jako ostatní vyspělé země světa. Lehce se ČLR konkuruje a soutěží
s EU, když žádná pravidla v tomto směru nemá nastavena a pokud ano, tak je
stejně nedodržuje.
Čína si musí uvědomit, že se sice v dnešní krizi může mocensky, politicky
a ekonomicky výrazně posunout výš a vpřed. Pokud však tato krize zničí ekonomicky i jinak Evropskou unii a USA, pak se propadne svět jako celek, a tedy
s ním i Čína. Bude to vskutku Pyrrhovo vítězství.
Pokud mluvím o nutnosti přehodnotit vztah s Čínou a dát mu zcela nové základy a dynamiku, pak v to samozřejmě zahrnuji i Evropskou unii, Českou republiku z toho nevyjímaje.
České republika se ve věci pandemie pohybuje již tradiční od jednoho extrému ke druhému extrému. Zatímco první vlnu zvládla celkově výborně a s přehledem a v mnohém byla i příkladem ostatním zemím, druhou vlnu zatím příliš nezvládá a v současné době patří mezi nejvíce zasažené země svět, zejména pokud
jde o počty nakažených a zemřelých v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Vyskytují
se zde docela početně jak popírači pandemie, kteří ji značně zlehčují a relativizují, ale i subjekty naopak strašící obyvatelstvo jejími fatálními dopady. Oboje je
špatně a racionální se jeví střední cesta, která by nás mohla vyvést z této krize. Ve
vazbě na výše uvedené se opět otevírá otázka, zda nezavést do trestního zákoníku
novou skutkovou podstatu trestného činu „Bezdůvodná a záměrná bagatelizace
problému“.
Koronavirová pandemie ukázala jasně i nesmyslnost přípravy a přijímání
některých právních norem v této době, například nového stavebního zákona.
V současné době by měly být přednostně přijímány normy řešící krizi a s většími
zákonnými projekty by mělo být vyčkáno až na sněmovní volby v roce 2021.
Jistě se též opětovné rozběhne lékařská, ale i právnická diskuse nad potřebou
povinné či dobrovolné vakcinace populace, a to jak v ČR, tak i v EU a jinde ve
světě.
22
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Je vcelku zřejmé, že koronavirová pandemie je jen preludiem před stále většími výzvami a pohromami, kterým bude muset lidstvo čelit v tomto století, res
pektive tisíciletí, bude-li chtít vůbec přežít. Mezi ty největší je jistě nutné počítat
změny klimatu.
Člověk se dnes jeví jako nejlepší i nejhorší výplod evoluce zároveň. Je to první živočich, který je schopen myslet, a to i abstraktně, ale je to též první (a zřejmě
taky poslední) živočich, který je schopen zničit sám sebe (spolu s mnohými dalšími) svým neuváženým jednáním a přístupem.
Chceme-li jako lidský rod přežít, pak musíme od základu a do základu změnit
naše paradigma, chování k Planetě a přírodě i chování k sobě samým. Pokud se
tak nestane, budeme jen „slepým střevem“ přírodní evoluce. Vývoj půjde jistě
dál, ale bez nás. Času již nezbývají století, ba ani desetiletí, ale spíše jen léta.
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WHY THE YEAR 2020 IS CONSIDERED TO BE MILESTONE
IN THE BATTLE AGAINST CLIMATE CHANGE (ENG)
PREČO BY MAL BYŤ ROK 2020 POVAŽOVANÝ ZA MÍĽNIK
V BOJI PROTI ZMENE KLÍMY (SK)
Matúš Michalovič
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Slovak republic
Abstract: The author seeks to demonstrate the importance of the year 2020,
which he perceives personally as the milestone in the battle against climate
change. The article develops this idea, pointing to several reasons why the year
2020 should be view as a very important year, especially given the ongoing climate change crisis. The significance of the year 2020 is stated by the author on
three levels. The first part explains the importance of the year 2020 from the
perspective of the global community and its fight against climate change. The
second part deals with the importance of the year 2020 from the standing point
of the European Union and its efforts to combat climate change. The last part that
is described in this article is an unusual situation in modern history that the year
2020 brought - a global pandemic of Coronavirus disease (COVID-19) and its
influence on the environment with the primary focus on its influence in the battle
against climate change.
Key words: climate change, battle against climate change, coronavirus, COVID-19,
global pandemic, climate change crisis

Introduction
The year 2020 was perceived to be an important year in terms of the battle
against climate change even before it started. One of the many reasons is that
almost every party to the Paris Agreement is requested to submit the next round
of self-imposed commitments before the end of the year 2020. I am talking
about nationally determined contributions (NDCs) – the backbone of the Paris
agreement. Each party to the Paris Agreement is requested to adopt self-determined plans for curbing greenhouse gas emissions (mitigation), adapting to the
24
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adverse effects of climate change, and other targets. Most of the parties to the
Paris Agreement1 have submitted their first NDCs, mainly in the form of five- or
ten-year plans, i.e. currently until 2025 or 2030, and therefore are requested to
submit the successive NDCs.
The European Union (EU) entered the year 2020 with a brand new action
plan, which was adopted only a few days before the end of the previous year – the
European Green Deal (EGD).2 Even despite the very spirited language of it, such
as this, describing what the EGD is: "Commission's commitment to tackling climate and environmental-related challenges that is this generation's defining task.
The European Green Deal is a response to these challenges" only a few details
of this plan were clear. One of the most important targets arising from EGD is to
achieve climate neutrality by 2050. Other details should be specified and introduced in 2020, inter alia, in the form of the European "Climate Law".3 It should
also be noted that the year 2020 marks the end of one very important period of
the battle against climate change in the EU history – the end of the era of the 2020
climate & energy package and its set of goals that should be achieved by the
end of the year 2020.
In the third part, I would also like to pay attention to the obvious elephant in
the room when we are talking about the year 2020 – the COVID-19 pandemic.
The world starts learning about newly identified coronavirus on the last day of
the last year, when the Wuhan Municipal Health Commission, China, reported
a cluster of cases of pneumonia in Wuhan, China. However, at that time, nobody
imagined what had happened. In this article, I would like to pay special attention
to the connection between coronavirus and climate change, especially. Finally,
I would like to reflect on the future of the battle against climate change, given the
consequences of a global pandemic.

1

Importance of the year 2020 for the international
community

In my opinion, the year 2020 is a crucial moment for the international community in terms of tackling climate change. I would like to present only the most
1

2

3

UNFCC, NDC registry. [ONLINE], available at: <http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/
Home.aspx>, accessed 15. 10. 2020.
The European Green Deal, Communication from the Commission to the European Parliament,
the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee, and the
Committee of the Regions, COM/2019/640 final.
See Part 2.1.1. of the EGD.
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important reasons that I have identified to support my claim. I would like to focus
on the importance of this year in the area of international climate change law regime. It could be said that the international climate change regime entered a new
chapter by adopting the Paris Agreement, but I would like to address the previous
one, known as the Post-Kyoto, which will end by the end of this year.
After the successful first commitment period of the Kyoto Protocol,4 the extension of and new commitments were established by the Doha Amendment to
the Kyoto Protocol (Doha Amendment)5 which constituted the 2nd commitment
period of the Kyoto Protocol for the period of the years 2013 to 2020. The year
2020 marked the end of this commitment period, and its importance is only highlighted by the fact that the Doha Amendment will enter into force at last. For the
sake of being more accurate, it is set to enter force on 31 December 2020, in accordance with article 2 of the Doha Amendment,6 and paragraph 4 of Article 20,7
and paragraph 7 of Article 21 of the Kyoto protocol.8 At the time of writing this
paper, already 147 countries have ratified the Doha Amendment, exceeding the
legal conditions for the entry into force of this international agreement.9 The
question that arises is: "Why is this even important?"
Although it may seem insignificant, the opposite is true about this international
treaty entering force before it expires this year. First of all, it sends a strong signal
that climate change is still one of the most important issues that should be dealt
with on the level of the international community, as pointed out by the UNFCCC
Secretariat: "The Doha Amendment's entry into force is a strong signal of a unified, multilateral commitment to address climate change."10 However, more important is that its entry into force is critical for the rigorous and successful imple4
5
6

7

8

9

10
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The Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
Decision 1/CMP.8.
Article 2 of the Doha Amendment: "This amendment shall enter into force in accordance with
Articles 20 and 21 of the Kyoto Protocol."
Paragraph 4 of Article 20 of the Kyoto Protocol: "Instruments of acceptance in respect of an
amendment shall be deposited with the Depositary. An amendment adopted in accordance with
paragraph 3 above shall enter into force for those Parties having accepted it on the ninetieth
day after the date of receipt by the Depositary of an instrument of acceptance by at least threefourths of the Parties to this Protocol."
Paragraph 7 of Article 21 of the Kyoto Protocol: "Amendments to Annexes A and B to this Protocol shall be adopted and enter into force in accordance with the procedure set out in Article 20,
provided that any amendment to Annex B shall be adopted only with the written consent of the
Party concerned."
UNCCC, the status of the Doha Amendment. [ONLINE], available at: <http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php>, accessed 15. 10. 2020.
UN Climate Press Release from 02. 10. 2020. Available at: <https://unfccc.int/news/ratification-of-multilateral-climate-agreement-gives-boost-to-delivering-agreed-climate-pledges-and>,
accessed 30. 10. 2020.
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mentation of the second commitment period of the Kyoto Protocol. Only to recall
the essential features of this international agreement, the Doha Amendment, like
the Kyoto Protocol, provided two separate kinds of targets:
I. Qualified emission limitation and reduction commitment (QELRC) for selected Parties (developed countries and countries that are undergoing the process
of transition to a market economy.) listed in Annex B of the Doha Amendment
from 2013 through 2020.
II. The collective commitment of all of those Parties to ensure their overall
emissions of the selected basket of greenhouse gases are reduced at least by
18 percent below 1990 levels in the second commitment period.11
It was clear for the Parties to the Kyoto Protocol that the Doha Amendment pro
bably will not enter force, even at the time of adopting the Doha Amendment, and
that is why it stipulates that the Parties are allowed to apply the amendment pen
ding its entry provisionally.12 This was a smart decision to enshrine such a provision in the agreement. Especially with the benefit of the time when it is safe to
say that all 37 Parties with QELRC will achieve their targets and even more positive is information, that the second target (reducing greenhouse gas emissions by
18 percent below 1990 levels) will be overachieved and will be overachieved by
a lot. As UNFCCC secretariat reports, based on the data and latest information
provided by Parties with commitments under the Doha Amendment, that total
aggregate greenhouse gases (GHGs) emissions in 2018 were 25.3 % lower than
in 1990. Furthermore, if annual average emissions from those countries remain at
the current levels in the years 2019 and 2020, the collective target can be further
exceeded.13 Another two important consequences can be identified in connection
with its entry into force the work of the Compliance Committee can start as well
as the process of accounting of the second commitment period.
The new era of the international climate regime begins with the adoption of
the Paris Agreement in late 2015. The Paris Agreement switched from a topdown approach, used mostly in the Kyoto Protocol and Doha Amendment, to
the hybrid managerial approach. This approach combines elements of the topdown approach and bottom-up approach to one, unique approach. Elements
of the top-down approach are represented by international rules promoting accountability, ambition, and transparency and by global stocktake and long-term
11
12
13

See part C of Article 1 of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol.
Paragraph 5 of Decision 1/CMP.8.
UNFCCC: "Kyoto's Second Phase Emission Reductions Achievable but Greater Ambition Needed". Article from 17. 06. 2020. [ONLINE], available at: <https://unfccc.int/news/kyoto-s-second-phase-emission-reductions-achievable-but-greater-ambition-needed>, accessed 11. 10.
2020.
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goals stipulated within the main objective of the treaty. Elements of the bottom-up approach are represented by NDCs, which are within the sole discretion
of the Parties to the Paris Agreement and through which this international treaty
achieved participation of every country. According to the Paris Agreement, "each
partly shall communicate NDC every five years in accordance with decision
1/CP21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Agreement."14 The Parties are therefore under the
obligation to send their second NDC before the end of this year. In my humble
opinion, this will put the whole mechanism established by the Paris Agreement
under the test. I would like to mention two main reasons.
Firstly I would like to point out the so-called "ratchet mechanism"15 And
especially and one of its tools enshrined in Article 416 of the Paris Agreement.
This was, and frankly, it is still the subject of debate by legal experts. On the one
hand, it seems that Parties to the Paris Agreement are under obligation to put forward stricter targets in their successive NDCs. However, as D. Bodansky pointed
out, the wording of this provision expresses only "an expectation (reflected by
the use of the verb "will" rather than "shall".17 Some authors even argue that no
such mechanism exists.18 To the date of writing this article, only two Parties to
the Paris Agreement have submitted their second NDCs, and 15 countries have
submitted their updated NDCs.19 It is possible to observe a marked difference
between those 15 countries. A positive example is, e.g., Chile, which established
the year 2025 as a peaking year and committed to achieving carbon neutrality
by the year 2050 in their updated NDC.20 On the other side of the spectrum is
Japan, which sends the same NDC and calls it "updated". By this, Japan has
demonstrated a lack of commitment to be a significant player in the global battle
14
15

16

17

18

19

20
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Paragraph 9 of Article 4 of the Paris Agreement.
Carbon Brief, Explainer: "The ratchet mechanism within the Paris Deal". 2015. [ONLINE],
available at: <https://www.carbonbrief.org/explainer-the-ratchet-mechanism-within-the-paris-climate-deal>, accessed 12. 10. 2020.
Paragraph 3 of Article 4 of the Paris Agreement: "Each Party's successive nationally determined
contribution will represent a progression beyond the Party's then current nationally determined contribution and reflect its highest possible ambition, reflecting its common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances."
BODANSKY, D. "The Paris Climate Change Agreement: A new hope?" In The American Journal of International Law, 110 (2), p. 306.
KEMP, L. "A Systems Critique of the 2015 Paris Agreement on Climate". In HOSSAIN, M.,
HALES, R., SARKE, T. Pathways to a Sustainable Economy. Bridging the Gap between Paris
Climate Change Commitments and Net Zero Emissions. Springer International Publishing AG,
2018, pp. 25 - 42.
UNFCC, NDC registry. [ONLINE], available at: <http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/
Home.aspx>, accessed 15. 10. 2020.
Chile's Nationally Determined Contribution – update 2020.
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against climate change. On the other hand, regardless of the "soft approach" of
this provision, almost every Party to the Paris agreement is expected to update
their national climate change plans – NDCs.
The next important actuality in the year 2020 is the sad fact that even though
the United States of America (USA) has emitted more CO2 than any other country to this date.21 They decided to withdraw from the Paris Agreement, which will
take effect on 4th November 2020. The advantage is that the USA could do rejoin
the Paris Agreement at the earliest on Inauguration Day, and they can become
Party again after the thirty days after deposition of its instrument of ratification,
acceptance, approval, or accession.22 By the rejoining of the historically largest
polluter, the Paris Agreement will have a better chance to strive for the achieving
of the long-term targets stipulate in it.

2

Importance of the year 2020 for the European
Union

The international climate change regime and the European climate change regime have evolved in tandem and often fed back on each other.23 This is also true
for the setting of milestones, and the year 2020 definitely could be marked as
a milestone for the EU as well. Above all, one reason could be described as the
most important one – the end of the first comprehensive policy of the EU in the
area of energy and climate change. I am referring to the end of the 2020 climate
& energy package, which was adopted by the European Parliament in December 2008 and by the Council in April 2009. The composition of the package was
created to achieve the EU's overall climate and energy targets:
 20 percent reduction of GHG emissions by the end of 2020 compared to the
1990 levels,
 20 percent of EU energy from renewable sources of energy, and
 20 percent improvement in energy efficiency.
As the end of the year approaches, it is possible to look at those targets and predict the success of meeting the set goals.24 However, I would like to point out
that the official values of individual indicators for this year will not be known
21

22
23

24

RITCHIE, H. "Who has contributed most to global CO2 emissions?" [ONLINE], available at:
<https://ourworldindata.org/contributed-most-global-co2>, accessed 15. 10. 2020.
Paragraph 3 of Article 21 of the Paris Agreement.
OBERTHÜR, S., et al. The New Climate Policies of the European Union Internal Legislation
and Climate Diplomacy. Brussels University Press, 2010, p. 27.
Only to predict because the real data will be available in the coming months to years.
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until the year 2022. The act of achieving the aforementioned target would be
a huge success for the EU, and it also can provide an increase in optimism and
determination in setting and achieving future goals. First of all, it is noteworthy
to mention that the next era of European climate policy will start with the beginning of the year 2021 - 2030 Climate and Energy Framework. The structure of
the targets is the same as for the 2020 climate & energy package, and after several
revisions, the current targets are:
 40 percent reduction of GHG emissions by the end of 2030 compared to the
1990 levels,
 32 percent of EU energy from renewable sources of energy, and
 32,5 percent improvement in energy efficiency.
Nevertheless, it is most likely that the values of these targets will rise soon, more
precisely in the first half of 2021, as enshrined in the new strategic plan of the
European Commission – EGD.
The next five years' terms of the new European council under the president Ursula von der Leyen started at the beginning of December 2019. Less than two
weeks later, the European Commission presented the European Green Deal25,
which could be described as a set of policy initiatives. This new growth strategy
is aiming to transform the whole EU into a modern and fair society with a resource-efficient and competitive economy. This strategy has eight thematic areas:
1. increasing climate ambition,
2. clean, affordable, and secure energy,
3. the industry for a clean and circular economy,
4. energy and resource-efficient buildings,
5. sustainable and smart mobility,
6. farm to fork,
7. biodiversity and ecosystems Zero-pollution, toxic-free environments.
In this article, I would like to focus only on the first point – increasing climate
ambition. First of all, the EGD calls to increase the EU's greenhouse gas emissions reduction target for 2030 to at least 50 percent and towards 55 percent. This
should be viewed as an intermediate step before reaching the European Commission's even more ambitious plan - achieving carbon neutrality by the end of
2050. The main tools and more detailed oriented plans should be introduced by
the European Commission in the following months, and inter alia, are:
 Climate Law,
25

30

The European Green Deal, Communication from the Commission to the European Parliament,
the European Council, the Council, the European Economic, and Social Committee and the
Committee of the Regions, COM/2019/640 final.
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 revision of the Energy Taxation Directive,
 revision of the Emissions Trading Scheme,
 revision of targets of all Members States to reduce GHG emissions in sectors
outside the Emissions Trading System
 revision of land use, land-use change, and forestry,
 Energy Taxation Directive,
 new and more ambitious EU strategy on adaptation to climate change.26
The first legally binding document which aims to enact the goals of the European
Green Deal is European Climate Law.27 The European Commission's proposal
for the first European Climate was introduced on the 4th of March 2020, and the
legislative procedure begins with the expectation to have a standpoint from the
European Parliament and European Council before the end of the year. If adop
ted, it will be the first legal act enshrining GHG emission reduction target in the
history of the EU. The specific wording of the provision that would enact climate
neutrality target for EU is: "Union-wide emissions and removals of greenhouse
gases regulated in Union law shall be balanced at the latest by 2050, thus reducing emissions to net-zero by that date."28 It is obvious that the whole EU is
changing rapidly, and I would say that we are witnessing the start of the new EU.

3

Climate change and coronavirus

As far as I'm concerned, it will be impossible to talk about the year 2020 and
not mention the worldwide spread of the new severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The World Health Organization (WHO) on 11th
of March 2020, declared the novel coronavirus (COVID-19) outbreak a global
pandemic.29 The world has stopped for a while, as some states or at least some
26

27

28
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See: part 2.1.1. Increasing the EU's climate ambition for 2030 and 2050 of The European Green
Deal, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council,
the Council, the European Economic, and Social Committee and the Committee of the Regions,
COM/2019/640 final.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU)
2018/1999 (European Climate Law), COM/2020/80 final.
Paragraph 1 of the Article 2 of the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law), COM/2020/80 final.
WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID19 -March 2020. [ONLINE], available at: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, accessed 15. 10.
2020.
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parts of several states in the world were under the so-called lockdown. I would
like to strictly focus on the connection between this terrible corona crisis and
climate change.
In the beginning, many news agencies and world media report a huge drop
of air pollution over areas where, as a result of the spread of the virus, various
forms of restrictions have been introduced in the economic and social life of the
population of that said area. This phenomenon has been observed and described,
e.g., China, Europe as a whole, European states, etc.30 It was also observable with
the naked eye when in March and April it was in Slovakia unusually sunny and
warm weather, which was confirmed by professor M. Lapin.31
At this point, it is appropriate to approximate the basic difference between the
two basic types of emissions: greenhouse gases and aerosols. First, the aforementioned GHGs retain infrared radiation in the atmosphere, warm the Earth's surface and lower part of the atmosphere, contribute to the greenhouse effect, and
maintain balanced warming of the Earth.32 The lifetime of GHG varies from
a couple of years to decades and also up to thousands of years.
On the other hand, aerosols are solid or liquid particles that are small enough
to remain suspended in the atmosphere for hours to days.33 The observed air pollution reduction was caused by a decline in production, travel, and a decline in
overall economic development, and for these and many other reasons, we have
seen a decrease in the number of aerosols in the atmosphere. It was just recently
that the international team of scientists has quantified that the cooling effect
of all aerosols temporarily cools our planet by 0,5 – 1,1 °C34, proving the
theory known for a couple of years. The lead author B. H. Samset explains the
impact of the aerosols particles on the climate as follows: "They act as mirrors or
30

31

32

33
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BBC: Coronavirus: NASA images show China pollution clear amid slowdown. [ONLINE],
available at: <https://www.bbc.com/news/world-asia-51691967>, accessed 15. 10. 2020; BARTELS, M. Europe's air pollution drop continues amid coronavirus closures. [ONLINE], available at: <https://www.space.com/europe-air-pollution-drop-during-coronavirus-lockdowns.html>,
accessed 16. 10. 2020; COLE, M., LIU, B., ELLIOTT, R. Wuhan's lockdown cut air pollution by
up to 63% – new research. [ONLINE], available at: <https://theconversation.com/wuhans-lockdown-cut-air-pollution-by-up-to-63-new-research-138084>, accessed 16. 10. 2020.
LAPIN, M. Prehľad zmien teploty vzduchu a úhrnov atmosférických zrážok na Slovensku v uplynulom roku. [ONLINE], available at: <https://milanlapin.estranky.sk/clanky/aktualne-zmeny-teploty-na-slovensku/>, accessed 16. 10. 2020.
PHILANDER, S. G. Encyclopedia of global warming and climate change. Second edition.
SAGE, 2013, 677 - 678 pp.
PHILANDER, S. G. Encyclopedia of global warming and climate change. Second edition.
SAGE, 2013, p. 11.
SAMSET, B. H.et al. Climate Impacts from a Removal of Anthropogenic Aerosol Emissions. [ONLINE], available at: <hhttps://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/
2017GL076079>, accessed 16. 10. 2020.
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as miniature clouds, and they reflect the sunlight back into space. So if the earth
was surrounded by these aerosols, a lot of the sunlight would reflect back out,
and you would get cooling. That is exactly what we see. We believe that the vo
lume of human-created aerosols is so great that they have counteracted the effect
of global warming to a certain extent."35 Ironically by emitting aerosols to the
atmosphere, we slow down the temperature rise. Without the usual air pollution
caused by aerosols, we are on course to have the hottest year ever.36
The United in Science report shows that in April 2020 (during the peak confinement), global CO2 emissions dropped about 17 percent compared to April
2019, but at the beginning of June 2020, it was clear that CO2 emissions had
mostly recovered to within compared to the same period in 2019.37 So the lockdown brings very little to the battle against climate change, which is confirmed
by the fact that the Mauna Loa Observatory measured the new record – 417 parts
per million (ppm) of carbon dioxide in the atmosphere – which is likely the highest it has ever been in the history of humans on Earth.38 The lockdowns and other
restrictions put in place as a response to the coronavirus spread has done close
to nothing to influence the amount of carbon dioxide in our atmosphere. It was
simply too little in a too short period to have a real impact in the battle against
climate change.

Conclusions
If we decided to evaluate the current year, we could approach it from seve
ral perspectives. This article focuses on this year the light of the ongoing fight
against climate change. The main objective was to present the basic facts on
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which hypothesis of this article was based – that the year 2020 represents a milestone in the battle against climate change.
In the first part, the article dealt with the analysis of the significance of 2020
at the international level. The Kyoto era, an important chapter of the international
climate change regime, will be concluded by the end of this year. The positive
is that all commitments arising from the Kyoto Protocol have been met, and it is
possible to say that also all commitments arising from the Doha Amendment will
be met. The second part sounds surprising, especially since the Doha amendment
only enters into force literally on the last possible day – 31st of December 2020 –
the last day before it is due to expire. The new era started by signing the Paris
Agreement in 2016, which relies heavily on nationally determined contributions.
All parties to the Paris Agreement should communicate the successive NDCs
before the end of this year. We can only hope that all these climate actions plans,
taken together, will represent a stronger commitment of the world community to
achieve one of the main goals of the Paris Agreement – to hold the increase in the
global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and to
pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial le
vels.39 Considering the analysis of the Climate Action Tracker, the unconditional
pledges and targets that governments have made, including NDCs, as of September 2020, would limit warming to about 2.6°C40, so we still have substantial
work ahead and we are still a long way from achieving this goal. The remaining
emission gap to stay within the 2°C limit is, according to a report by the UN
Environment Programme circa 15 GtCO2e.41 We will have better information
after the COP26, which was postponed due to the coronavirus crisis, and it is
scheduled for November 2021.42
As concluded in the third part of this article, the year 2020 is also crucial for
the European Union. It marks the end of the first complex climate action period
known as the 2020 climate and energy package – a set of binding legislation put
in place to ensure achieving the so-called "three 20 targets". While it is important to take into account that at the moment, official numbers are not yet known,
it can be assumed that the above three main objectives will be met. The article
also briefly discusses the future of the climate regime of the EU, which began to
39
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materialize at the end of the year 2019 by the introduction of the European Green
Deal, which represents a roadmap of the key policies and measures needed to
achieve all targets therein. One of them stands out – achieving climate neutrality
by 2050. The first legislative proposal was presented in March of this year in the
form of European Climate Law. In the event of its adoption, it will represent
the first piece of legislation that has enshrined the above-mentioned objective as
legally binding. Once the document in question is adopted, it will certainly be in
the interest of many environmental lawyers and the subject of many passionate
professional discussions, and to be honest, I am looking forward to them. It is
my belief that we are witnessing the real change and true determination to tackle
climate change at the level of the EU.
In the last part of this article, I pay attention to the global pandemic of
COVID-19 and its impact on the battle against climate change. The evident drop
of global emissions was recorded during the COVID-19 forced confinement and
could be observed by clear sky around the world. As has been already explained
above, it was due to the reduction of levels of aerosols in the atmosphere. On the
contrary, the levels of GHGs represented by CO2 has continued to rise. The insignificant impact of forced confinement during the COVID-19 was highlighted
by the fact that the CO2 levels hit 417ppm – in the history of records. Despite the
fact that the pandemic of COVID-19 and the world's response to it may appear as
a solution to climate change, I am of the opinion that it could serve as guidance
for the climate change regime. At the time of the finishing of this article, the great
news from the EU is that the Council of the European Union agreed on the position on the Recovery and Resilience Facility. If adopted, it should "help member
states address the economic and social impact of the COVID-19 pandemic whilst
ensuring that their economies undertake the green and digital transitions, becoming more sustainable and resilient."43 This could represent a huge boost in all
sectors of the economy because the proposed amount of this fund is 672.5 billion
euro, of which at least 37 percent should support the green transition. Pandemic
also caused the push to the COP 26, which is now scheduled for November 2021.
At the conclusion of this article, let me express my view on the year 2020.
This year will be considered as a milestone in the battle against climate change,
and the chapter in the books of climate change law will be quite thick.

43
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PRINCIP PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI
V DOBĚ KORONAVIRU (CZ)
PRECAUTIONARY PRINCIPLE
IN TIME OF CORONAVIRUS (ENG)
Jan Hak
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Česká republika
Abstrakt: Autor se ve svém příspěvku zabývá využíváním principu předběžné opatrnosti v souvislosti s přijímáním protiepidemiologických opatření v době
přetrvávající globální pandemie koronaviru. Nejprve v úvodu nastíní charakter
pandemie a ozřejmí, proč se zde jmenovaný princip uplatní. Následně se v samostatném oddíle zabývá principem předběžné opatrnosti, jeho právním zakotvením
i pojmovými znaky, a to včetně jeho odlišení od principu prevence. V posledním
oddílu pak odpovídá na to, čím by se obecně měla vyznačovat protiepidemiologická opatření, budou-li přijímána v souvislosti s principem předběžné opatrnosti, aby nedošlo k neproporcionálnímu zásahu do výkonu jiných ústavně garantovaných práv. V závěru příspěvku autor stručně poukazuje na základní právní
rámec pro přijímání těchto opatření v České republice a jejich využití ve světle
výše nastíněných obecných rysů pro protiepidemiologická opatření.
Abstract: The author in his article copes with using of the precautionary prin
ciple in connection with the adoption of anti-epidemic measures in the course of
the ongoing global coronavirus pandemic. First, he outlines the nature of the pandemic and points to its enormous scale as millions of people are affected world
wide. He explains why the principle mentioned applies here. It is due to the fact
nobody is able to precisely estimate the spread of the virus, its infectiousness,
mortality predictions as well as its overall impact on the world economy.
Subsequently, in a separate section, the author deals with the precautionary
principle, its legal basis and defining elements including its differentiation from
the principle of prevention. In comparison with the latter principle, the precautionary principle is typical for absence of conclusive certainty about the type
and intensity of a certain consequence but such a consequence is still predictable
to some extent, which brings the need for action because of its hazardousness
and insufficiency of existing protective mechanisms. We can find it enshrined
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in Principle 15 of the Rio Declaration and the precautionary principle is also
anchored within article 191 of the Treaty on the Functioning of the European
Union. In Czech law, it forms section 13 of Act No. 17/1992 Coll., on the Environment. Its scope is nevertheless wider and does not cover only protection of
the environment. Two basic elements form this principle: a) the political decision
to act or not to act in some way, b) in what way to act (e. g. a legally binding
measure v. a mere recommendation).
In the last section, the author responds to what anti-epidemic measures should
fulfil generally if they are approved in connection with the precautionary principle,
in order not to disproportionately interfere with the exercise of other constitutionally guaranteed rights; primarily the right to engage freely in enterprise, the
right of peaceful assembly or the freedom of movement and of residence could
be mentioned. Anti-epidemic measures should be proportional based on the best
possible and regularly updated risk assessment. Such measures must be sufficiently effective in order to reach the goal. Also the potential long-term effects of
such measures must be taken into account. Furthermore, anti-epidemic measures
should be non-discriminatory and consistent with the measures already adopted,
reflecting the actual epidemic situation and lacking in logical flaws. An overall
benefit-cost analysis should supplement the application of measures. In relation
to the coronavirus pandemic, such an analysis considers primarily the protection
of health outweighing purely economic interests. But even these last-mentioned
cannot be omitted from a longer perspective and have to be taken into consi
deration as soon as the situation gets better. The same goes for the measure’s
acceptability to the public where active communication plays the key role as
well. The measures should be maintained as long as the scientific data – even
though re-examined – remain incomplete, imprecise or inconclusive and as long
as the risk is considered too high.
At the end of his article, the author briefly points out the basic legal framework for the adoption of these measures in the Czech Republic and their
application in the light of the general features outlined above for anti-epidemic
measures. It comprises Constitutional Act No. 110/1998 Coll., on the Security
of the Czech Republic (declaration of a state of emergency by the government
– articles 5 & 6), Act No. 240/2000 Coll., on Crisis Management (governmental
decisions on crisis measures – section 6), and Act 258/2000 Coll., on Protection
of the Public’s Health (general measures on extraordinary measures in epidemic
by the Ministry of Health – sections 69, 80 and 94a).
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Úvod
Ještě před rokem touto dobou by nikoho ani nenapadlo, jak zranitelná naše vyspělá civilizace může být, udeří-li na ni něco tak malého, jako je virus ze skupiny koronavirů SARS-CoV-2, způsobující infekční onemocnění COVID-19. Na
sklonku podzimu 2019, kdy se objevily první případy nákazy tímto virem v Číně
v aglomeraci města Wu-chan, byl ještě na hony vzdálen hranicím České republiky. Na konci ledna 2020 ovšem potvrdila první případy nákazy Itálie, která se postupně s tisíci případů stala epicentrem nákazy v Evropě, a případy výskytu viru
potvrzovaly testy ve stále dalších a dalších státech Evropy. S ohledem na trend
vývoje bylo zřejmé, že náš stát nebude odolávat věčně a SARS-CoV-2 bude potvrzen i v Česku, k čemuž došlo dne 1. března 2020.44 O 11 dní později byl útok
viru označen za globální pandemii.45 Do odpoledních hodin dne 9. ledna 2021 se
virem nakazilo přes 89 milionů osob, z nichž více než 1 916 000 jich zemřelo.46
Lidstvo nemá proti viru stále účinnou obranu a v postižených oblastech je potřeba přijímat bezprecedentní opatření. Ne nadarmo ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na brífinku konaném dne
11. března 202047 označil za jeden z klíčových faktorů boje proti viru prevenci.
Nikdo totiž přesně nedokáže stále odhadnout, jak bude šíření viru pokračovat či
kdy se v již postižených oblastech přestane znovu prudce šířit, stejně jako nelze
odhadnout jeho dopady na světovou ekonomiku. Ve svém příspěvku se proto
zamyslím krátce v obecné rovině právě nad využitím principu prevence, resp.
konkrétněji principu předběžné opatrnosti ve vztahu k přijímání protiepidemiologických opatření.
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REŽŇÁKOVÁ, L., VLČKOVÁ, T. V Česku jsou první tři lidé s koronavirem, dva Češi a Američanka. [online].
GHEBREYESUS, T. A. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on
COVID-19 – 11 March 2020. [online].
COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns
Hopkins University (JHU). [online]. V tuto dobu byla odeslána finální verze příspěvku pořadatelům konference.
Srov. pozn. č. 2.

41

ZBORNÍK Z XXI. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ
KONFERENCIE PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1

Princip předbežné opatrnosti

Jak princip prevence, tak princip předběžné opatrnosti představují základní (nejen) právní principy, které spolu úzce souvisejí. V případě prevence se jedná nejobecněji o povinnost určitého subjektu předcházet při vlastním bezprostředním
jednání, resp. v souvislosti s jednáním, za které odpovídá (může jít o aktivní
konání jedné soukromé osoby, ale stejně tak o legislativní pobídku pro zákonodárce), hrozbě či vzniku škodlivých následků pro jiné osoby, ale šířeji i jiné
organismy či neživé součásti přírody. Jedná se o odraz zásady neminem laedere.
Důležitým znakem prevence je poměrně dobrá předvídatelnost hrozby či vzniku
určitého nežádoucího následku a možnost stanovit jeho charakter v kauzální návaznosti na riziko plynoucí z jednání subjektu v rozporu s tímto principem.
Princip předběžné opatrnosti fakticky představuje specifickou výseč z principu prevence. Nastoupí tehdy, jestliže nepanuje přesvědčivá jistota o druhu a intenzitě určitého následku, ten je ovšem do jisté míry stejně předvídatelný. Existují
tedy náznaky, že hrozí riziko a aktuální ochrana proti němu není dostatečná, což
zakládá potřebu jednat. Na mezinárodní úrovni byl princip předběžné opatrnosti
mezi prvními formulován v zásadě č. 15 Deklarace z Ria. V českém právním
řádu je tento princip fakticky stejně výslovně vyjádřen v ustanovení § 13 zákona
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Podle něj lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně
dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit. V souvislosti
s ochranou životního prostředí (a jen tam) ho nalezneme explicitně vyjádřený
i v primárním právu EU, konkrétně v čl. 191 Smlouvy o fungování Evropské
unie. Typicky se v tomto oboru práva uplatní při zavádění geneticky modifikovaných potravin či v souvislosti s klimatickými změnami. Stejně tak se s ním
ale lze setkat i v ostatních oblastech práva, je-li jejich společným jmenovatelem
mimořádná situace s potenciálně nepříznivými následky, třeba v právu ústavním,
ve finančním právu či v oblasti medicínského práva. Účelem je při využití tohoto
principu určitá opatření realizovat, přestože není prokázána jednoznačná příčinná
souvislost mezi určitým vývojem věcí a následkem takového vývoje. Při využití
principu předběžné opatrnosti se vychází dopředu z té nejhorší možné varianty,
ačkoli ta nemusí reálně následně nastat. To však v okamžiku stanovování určitého opatření není možné odhadnout.
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Princip předběžné opatrnosti v sobě tedy kombinuje dva základní aspekty48
– a) politické rozhodnutí jednat či nejednat určitým způsobem v závislosti na
okolnostech, b) jak jednat, tedy jaké konkrétní postupy zvolit pro vypořádání se
s rizikovým fenoménem. Faktory rozhodujícími pro konečné využití principu
předběžné opatrnosti jsou identifikace potenciálních negativních efektů, jejich
vědecké zhodnocení a ve výsledku přetrvávající nejistota. Vědecký výzkum se
tedy zapojuje ve vícero fázích, jelikož je třeba právě už k identifikaci a odhadu
negativních dopadů určitého jevu. Naprosto klíčové je pak ale vědecké zhodnocení ve fázi druhé, kdy se odborníci snaží na základě důkladné analýzy dostupných
dat odhadnout pravděpodobnost vzniku, intenzitu a okamžité i následné dopady
hrozícího identifikovaného rizikového faktoru, odhad způsobených škod, dobu
vystavení určité populace rizikovému faktoru či pravděpodobnost opakování rizikové situace. Jejich zjištění by měla být ideálně publikována ve formě oficiálních zpráv. Mají nezřídka velký vliv na veřejné mínění. Jak poukazuje Aike Würdemann, právě vědci mohou být v očích veřejnosti reálnými tvůrci rozhodnutí
(de facto ultimate decision-maker), ačkoli nemají žádnou demokratickou legitimitu.49 Důležité je, aby se nepodařilo riziko charakterizovat s dostatečnou mírou
jistoty, opakuji, že jedině tehdy lze vycházet z principu předběžné opatrnosti.
Nejistota pramení obvykle z některého z těchto pěti rysů užité vědecké metody –
použité proměnné, realizovaných měření, odebraných vzorků, využitých modelů a jejich kauzálního vztahu. Vědecká nejistota ale může mít stejně tak původ
v kontroverzním vnímání již existujících dat (typicky se vyskytují rozdílné názory předních odborníků na dané téma) anebo prostě z nedostatku relevantních
údajů. Může mít vazbu na kvalitativní či kvantitativní elementy analýzy.
V závislosti na využití faktorů pro odhad rizika z určitého fenoménu musí
odpovědný subjekt, některý z orgánů veřejné moci ve státě, rozhodnout, zda bude
nebo nebude jednat. Jedná se o jeho politickou odpovědnost, jak moc na základě
shromážděných dat omezí běžný život a jakému riziku ve finále obyvatele vystaví. Poslední okruh otázek, který musí v rámci toho vyřešit, je, jaká konkrétní
opatření k řešení nastanuvší situace přijmout. Nabízí se mu přitom celá škála
možností – může toliko financovat další výzkum, založit fondy využitelné pro
futuro v závislosti na vývoji situace, může jen informovat veřejnost, ale stejně tak
může zvolit konkrétní doporučení či sáhnout k právně vynutitelným opatřením,
podléhajícím následně soudnímu přezkumu.

48
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Srov. sdělení Komise o principu předběžné opatrnosti, 2. února 2000, COM(2000) 1 v konečném
znění.
WÜRDEMANN, A. The corona crisis and the overall imperative of precaution. [online].
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2

Využití při tvorbě protiepidemiologických
opatření

Principy prevence i předběžné opatrnosti se skloňují často v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2, jelikož se jedná právě o takovou situaci, kdy nelze s jistotou dopředu předvídat bližší charakteristiku (reálné dopady, intenzitu) škodlivého
následku, který je s ní spojen. Jak už bylo naznačeno výše, princip předběžné
opatrnosti je skloňován zejména v souvislosti s ochranou životního prostředí.
Přitom ochrana životního prostředí (srov. § 9 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí) je vnímána jako klíčový faktor pro zajištění zdravých životních
podmínek člověka. Člověk je součástí životního prostředí jako jeden z živých
organismů a jako takový musí být mj. chráněn ze strany státu před hrozícími
zdravotními riziky. A přesně k takové situaci došlo při pandemii tohoto viru, kdy
není stále přesně zdokumentována jeho nakažlivost, nejsou vypracovány predikce úmrtnosti a není zřejmé ani jeho přesné rozšíření.
Při vydávání protiepidemiologických opatření v době šíření nákazy viru
SARS-CoV-2 je nezbytné brát do úvahy zájem na ochraně zdraví, resp. s ohledem na dosavadní vývoj přímo životů obyvatel, proti kterému stojí jiná ústavně
garantovaná práva jednotlivců, typicky právo svobodně podnikat (čl. 26 Listiny50), právo shromažďovací (čl. 19 Listiny) či právo volného pohybu a pobytu
(čl. 14 Listiny). Optimální vyvážení těchto proti sobě stojících práv je v době
pandemie, která je první svého druhu, extrémně obtížné. Některá vodítka pro
využití principu předběžné opatrnosti se objevují ve sdělení Komise ES k němu,51 jakož i v judikatuře Soudního dvora EU nebo Soudního dvora Evropského
sdružení volného obchodu (ESVO).
Opatření založená na principu předběžné opatrnosti by měla splňovat obecně
hned několik znaků. Měla by být přiměřená zvolené míře protekce, v závislosti
na intenzitě rizika – někdy jsou např. úplné zákazy určitého jednání nepřiměřené,
ovšem za jiné situace mohou představovat jediné možné řešení. Preferována budou co nejméně restriktivní opatření, která ovšem musí nutně být současně dostatečně efektivní ke splnění zamýšleného účelu – v souvislosti s virem SARS-CoV-2
např. namísto úplného uzavření státních hranic může jít o důsledné kontroly
podložené příslušnou dokumentací (potvrzující absenci virového infekčního
onemocnění), namísto plošného zákazu vycházení nevystavování populace rizikovým faktorům omezením jejího pohybu s vyloučením určitých konkrétních
50

51
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Listina základních práv a svobod, vyhlášená pod č. 2/1993 Sb., součást ústavního pořádku České
republiky.
Sdělení Komise o principu předběžné opatrnosti, 2. února 2000, COM(2000) 1 v konečném
znění.
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skupin míst, možnost pohybu s ochrannými prostředky na nosu a ústech namísto
omezení pohybu, později třeba doporučení namísto zákazů atp. Při hodnocení
přiměřenosti jednotlivých opatření se nebude brát v potaz jen jejich okamžitý
účinek, nicméně rovněž jejich dlouhodobější dopady.
Přijatá opatření by měla být nediskriminační, tedy srovnatelné situace by
měly být řešeny obdobně a naopak, neexistují-li objektivní důvody pro jiný postup. Dále je třeba, aby obecně byla kompatibilní s již podniknutými opatřeními,
resp. by mělo dojít k používání obdobných přístupů, osvědčily-li se v minulosti.
Je vhodné se poohlédnout po ekvivalentních oblastech, v nichž už bylo něco
podobného v minulosti řešeno. Tato kritéria v souvislosti s pandemií nového viru
SARS-CoV-2 byla využitelná jen omezeně. Přesto např. o vhodnosti celkové
koncepčnosti realizovaných opatření jde mluvit i v souvislosti s vlastním průběhem virové epidemie. Jednotlivá opatření samozřejmě musí reflektovat aktuální
situaci, která se může vyznačovat i tendencí k nečekaným výkyvům, ale jinak by
z nich měla být patrná snaha o logickou návaznost v čase, jinými slovy neměla
by působit chaoticky a měla by se vyznačovat jistou koncepčností – např. v rámci
vrcholu boje s nákazou budou opatření nejpřísnější, bude jich nejvíce, ale jakmile
to situace dovolí, dojde k postupnému rozvolňování. Nebudou vznikat logické
trhliny v aplikaci jednotlivých opatření, na což je třeba pamatovat zejména při
pozbývání jejich účinnosti.
Taková opatření musí být založená na odhadu krátkodobých i dlouhodobých
potenciálních nákladů a přínosů v závislosti na zvoleném způsobu reakce na nastanuvší riziko. Ve finále tedy přijaté opatření musí být přes všechno výhodné,
způsobilé redukovat hrozící riziko. Přitom nejde jenom o ekonomickou stránku
věci, nýbrž také např. o zhodnocení efektivnosti opatření či reakce veřejnosti.
Zdravotní hlediska by měla v rámci posuzování převážit nad těmi ekonomickými.52 Je jasné, že zvládnutí pandemie viru si vyžádá ztráty v oblasti hospodářství
a cestovního ruchu, naroste deficit státního rozpočtu. Lze vycházet z toho, že
opatření v určité intenzitě budou požívat větší podporu veřejnosti spíše v situaci,
kdy s ní bude aktivně komunikováno a bude tlumočena veřejně dostupnými prostředky aktuální situace.
Preventivní opatření nemůže být založeno na čistě hypotetickém přístupu
k riziku, založeném na vědecky blíže nepodložené domněnce.53 Riziko musí
být v okamžiku přijetí opatření dostatečně podpořeno dostupnými vědeckými

52

53

Kupříkladu rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2002, Alpharma Inc. proti Radě EU,
T-70/99, Sb. rozh. s. 2002, s. II-3506 a násl., body 356 a 364.
Rozsudek Soudního dvora ESVO ze dne 5. dubna 2001, EFTA Surveillance Authority proti Norsku, E-3/00, bod 37.
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poznatky,54 přičemž je třeba pokud možno jasně identifikovat sporné body. Poznatky o riziku je třeba neustále aktualizovat, což musí reflektovat i přijatá opatření. V závislosti na nových poznatcích mohou být měněna, ale i zrušena (může
jít o důsledek plynutí času, ale nemusí tomu tak být vždycky). Odpadne-li poslední zbytek pochybnosti, potom už opatření nemohou dále vycházet z principu
předběžné opatrnosti.
Poslední znak týkající se odpovědnosti za vědecké posouzení produktu spočívá v tom, že kdo ho chce uvádět na trh, musí prokázat jeho bezpečnost, což
ovšem není využitelné při šíření virového onemocnění. Podstatou je přenesení
důkazního břemene na producenta či dovozce. V případě přijímání protiepidemiologických opatření zůstává odpovědnost za zvládnutí rizikové situace na
státu.

Závěr
V České republice tvoří základní právní rámec pro přijímání mimořádných protiepidemiologických opatření zejména ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, či zákon
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle čl. 5 odst. 1 ústavního zákona
o bezpečnosti ČR může vláda vyhlásit v případě živelních pohrom, ekologických
nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném
rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek
a bezpečnost „rozhodnutím“ tzv. nouzový stav.55 Toho využila při pandemii viru
SARS-CoV-2 hned několikrát, naposledy usnesením č. 593/2020 Sb.56
V průběhu nouzového stavu potom může vláda vydávat „rozhodnutí“ o krizových opatřeních dle § 6 zákona o krizovém řízení, v nichž může v souvislosti
s epidemií viru zejména omezit volný pohyb osob anebo zavést zvláštní režim
pro překračování státních hranic.57 Klíčovou roli hrají v této situaci (ale nejen za
54
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Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. září 2002, Pfizer Animal Health SA proti Radě EU,
T-13/99, Sb. rozh. s. 2002, s. II-3318 a násl., bod 144.
Může tak sama učinit max. na dobu 30 dní, prodloužit lze nouzový stav jen se souhlasem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (čl. 6 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti ČR).
Účinné do 22. ledna 2021.
Není bez zajímavosti, že přesná právní forma těchto aktů vzbuzuje jisté pochyby a musel se k ní
vyjádřit Ústavní soud. V usnesení Pl. ÚS 8/20 ze dne 22. dubna 2020 uzavřel, že usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu představuje akt vládnutí, který primárně není přezkoumatelný
soudně (neobsahuje-li konkrétní krizová opatření – k tomu ovšem srov. disent JUDr. Suchánka
či JUDr. Tomkové), nýbrž politickým orgánem. Rozhodnutí o přijímaných krizových opatřeních
je nutné posuzovat primárně dle obsahu a postavení vydávajícího orgánu jako jiný právní předpis
(srovnatelný se zákonem – srov. disent prof. Sládečka k této otázce, pochybnosti k jeho paušálnímu posuzování vyjadřuje prof. Filip).
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nouzového stavu) i mimořádná opatření vydávaná dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Tato mimořádná opatření nařizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR
dle § 80 odst. 1 písm. g) tohoto zákona. V případě epidemie viru SARS-CoV-2
bývá využívána obecněji vymezená možnost zakázat nebo nařídit další určité
činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku [§ 69 odst. 1 písm. i)
zákona o ochraně veřejného zdraví]. Děje se tak ve formě opatření obecné povahy dle § 94a odst. 2 posledně uvedeného předpisu.58
Protiepidemiologická opatření činěná na vysokých úrovních (vláda, ministerstvo zdravotnictví) musí být maximálně transparentní, přehledná a samozřejmostí by mělo být, že je vydávají kompetentní orgány v odpovídajících právních
formách. Nezbytně jsou zároveň i politickými rozhodnutími, za která ponesou
tato místa plnou odpovědnost, proto je v jejich zájmu vycházet z co nejpřesnějších dat. Na základě těchto informací se odpovědné orgány státu rozhodují, zda
přijmout závazná opatření a kdy je přeměnit na „pouhá“ doporučení.
Situace týkající se viru SARS-CoV-2 je konzultována s epidemiology, přičemž přijatá závazná rozhodnutí a krizová opatření vlády, stejně jako mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou přijímána právě na základě
jejich aktualizovaných prognóz. V době nejhorší epidemiologické situace bylo
třeba přijmout taková opatření, která by blokovala nekontrolované šíření viru
SARS-CoV-2 a zabránila by zhroucení systému zdravotní péče, což by vedlo jistě
k nárůstu mortality mezi obyvatelstvem. Je neoddiskutovatelné, že nutnou cenou
za to bylo a je omezení jiných ústavně garantovaných práv, typicky těch naznačených výše. Délka a intenzita takového zásahu je věc jiná a nechci se s ohledem na
zaměření příspěvku na tomto místě pouštět do polemik stran toho, jak se to tomu
kterému orgánu veřejné moci v Česku vede. Je třeba však situaci neustále monitorovat a protiepidemiologická opatření přizpůsobovat pružně možnému vývoji.
To vše právě v souladu s dodržením principu předběžné opatrnosti.
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K problémům s tím spojeným (efektivita přezkumu ve správním soudnictví, značný rozsah ad
hoc) srov. disent JUDr. Šimáčkové, doc. Šimíčka a JUDr. Uhlíře k usnesení Pl. ÚS 8/20 ze dne
22. dubna 2020. Těmito opatřeními ovšem nemůže ministerstvo fakticky suplovat opatření vlády dle § 6 krizového zákona – srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020,
sp. zn. 14 A 41/2020.
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Abstract: The author suggests that Coronacrisis could be considered as an opportunity to rethink ways of addressing the environmental issues by returning to
the critical (empirical) epistemology and trials and errors-like approach in environmental science and policy. In order to find answers and fight current issues in
global warming, climate change and sustainable development author proposes
application of public policies in the way that society gets robust, resistant, rich,
educated and secured in contrary to those which are aiming the goal directly solely relying on one variable which, in the case of inaccuracy, will bring humani
tarian catastrophy.
Key words: coronavirus, crisis, sustainable development, climate change, planning bias, economic growth, robustness, wealth

Introduction
“False facts are highly injurious to the progress of science, for they often long
endure; but false views, if supported by some evidence, do little harm, as everyone takes a salutary pleasure in proving their falseness; and when this is done,
one path towards error is closed and the road to truth is often at the same time
opened.” - Charles Darwin
The Corona crisis undoubtedly influenced everyday lives not only in the perspective of illusory control in social and economic matters or development but
also strongly affected our beliefs considering civilizational influence on environmental issues and its potential reversibility that had been prevailing in pre-corona
era. Pre-corona intentions and plans in reversing climate change or in gradual
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refreshment of the planet by liberating it from CO2 emissions have been radically
tested and have been quite radically acquainted with reality. On the one hand, we
still do not know with the utmost certainty what exact outcomes will fast progressive transformation of carbon based economy provide in terms of stopping
global warming, on the other hand we were splashed with the cold water and we
realized how a slight “Eco help” of the world lockdown in terms of cleaning the
earth vastly crushed world economies and societies. Although the crisis appeared
to be almost on all fronts, one seems to be intact and maybe even more. The crisis
worked for a certain field well - the science. Science is indeed a spectacular field.
It is not limited by success or failure. It always proceeds through the stairs of
trials and errors which, as traffic signs, show the way. Yes, saying that “This is the
way” as Mandalorians would imply is quite accurate. Science is with no doubt
a one way street, the personified evolution in the hands of humans and the last
but not least the miracle of survival. Opposing the science does not pay off. With
data gathered from consequences caused by Covid-19 pandemic there is a reason to reconsider or back up certain ways how climate problems are addressed.
Moreover, as we believe, it is a strong reminder that critical epistemology and
empiricism are the valid ways to save the cause. In other words, pursuing the
same goals as we were up to before the crisis in the same way would be similar
to jumping from a skyscraper while knowing about gravity and consequences of
intimate contact of free falling body with the asphalt street.
Following such logic we would like to introduce a possible approach which
is based mainly on “Popperian” and “Hayekian” epistemic and scientific theories
based on decentralized knowledge, falsification and criticism. As for the other
parts of our paper we would like to propose Talebˈs observation on human psychological and behavioral tendencies leading to the proposal of plausible solution to sustainable life. We understand that on the first glance It may appear as
rather theoretical aspiration with no practical relevance, however we are strongly convinced and there is strong evidence that finding the right way of using
a mechanism firstly and setting objectives for using it is a way more effective
than trying to achieve something by the incorrect usage of such mechanism.

1

Science, belief and falsifiability

As soon as we approach any scientific issue we should firstly deal with the
methodology in the first place. It is not uncommon to be a witness to allegations
of dishonesty, tendencies to confirm subjective beliefs, falsification of scientific
research or just providing biased results due to either negligence or intent. These
50
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and many others are more often present in humanities since they lack advantage
of being exact or positive sciences. Very fine examples of such tendencies are
for instance shown by a phenomenon called left-wing or right-wing bias (also
known as liberal or conservative bias) which suggests that political activism59
affect scientific research and its informative value60 by its normative – biased
conclusions. The case is mainly given by procedures or intellectual processes
which could be quite simply misused and the results distorted. Even though there
is opinion that social sciences could be subjected to rigorous and scientific treatment by applying tools of natural sciences. Slovak evolutionary biologist Kováč
greatly addresses the problem of social sciences (calling them as cultural scien
ces) mainly in post-communist period (which could be however applied universally and anywhere where political activism, either left-wing or right-wing,
outweights the epistemic factors) saying that after experience with communism,
cultural sciences devoted to the study of man and society should be something
other than what it used to be during communism. They should be built on the
belief that human nature is immutable, determined only by the structure of the
brain and rooted in the evolutionary past of the human species. In other words,
there is certain objective back-round which originates in natural world of biology
disabling diverse to contradictory interpretations of the same phenomenon. It is
human nature what works as crucial determinant of what people can know and
how they can act. Standard model of humanities often criticized by evolutionists
should be abandoned.61 This assertion has at least two connotations. One shows
behavioral psychology relevance, second focuses rather on epistemic. First one
suggests, in the previous context, that people are immutably human with all
errors mentioned earlier. That leads us to very well-known and in the same time
quite old knowledge brilliantly described by Sir Francis Bacon in his theory of
Idols62 or recently by various behavioral economists as for example Kahneman
or Ariely.63 Secondly, building a scientific inquiry based on belief or ideology as,
for example, Marxism and Leninism, is not scientific but ideological as he puts
further. In other words, Kováč suggests that axioms in social sciences should be
built rather on facts than ideological beliefs. It does not mean that any uncertain
hypothesis should not be subjected to scientific testing, i.e. falsification. In contrary, falsification, as the most robust scientific method, should be a part of any
59
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theory subjected to testing as Popper insisted. We are now approaching problem
of philosophy of science which is a core part of Popper's philosophy. According
to that, any experimental approach or the way of trying to figure out validity of
a hypothesis in an honest trial and error practice is eligible. There are though
certain concepts – hypotheses which could not be assessed as scientific. They are
barely pseudoscientific. Popper implies that the main difference between a scien
tific and pseudoscientific hypothesis (theory) lies inside the hypothesis itself or
in the way how it is built in terms of its own falsifiability. As example he provides an exhaustive insight in theory of Marxism and its self-contradictory and
fallacious parts apart from which the most important probably lies in the section
dealing with its eschatological and cultic nature safely preventing Marxism from
any possible attempt of falsification. According to Sowell, Marx accomplished
a creation of a comprehensive, dramatic, and fascinating vision that can withstand any empirical contradictions or logical refutation. The overwhelming complexity of Marxian vision provides a soothing feeling and comfort that the real
world is made exactly that way and its parts perfectly fall into place, in a way that
is intellectually exhilarating and conferred such a sense of moral superiority that
opponents could be simply labelled and dismissed as moral lepers or blind reactionaries. Marxism was – and remains – a mighty instrument for the acquisition
and maintenance of political power.64
Political power and political motivation are very strong motivational factors
that could distort senses. There could be although a situation when inability of
falsification is not caused only by bad intention or political activism. There are
perfectly valid theories in terms of initial scientific and academic honesty. There
are however different issues which rule out or complicate the possibility of their
falsifiability. As we primarily speak of Corona crisis and environmental policies
related to global warming and climate change prevention (in mutual relation), the
following case will grow out from this field.

2

Epistemic bias and the crystal ball problem

Global warming and climate change are without a doubt considered as a serious
problem that could cause certain consequences in the future. Extreme weather,
endangered people and life in general on some parts of the planet and mainly
not negligible resources necessary to support habitability of the most affected
areas. Thus certain actions were taken. In particular we mean global endeavor
64
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towards lowering the CO2 emissions through various policies and keeping temperatures within the limits leading to sustainable results. Approximately since the
beginning of the century it was estimated that keeping increasing temperatures
of global warming under 2 ˚C (1,5 ˚C respectively) is the key focus.65 As a solution for the objective that had been set was introduced gradual emission cut in
following years. According to Paris agreement, by 2030 there should be emissions cut at least 40 % (according to UN Secretary-General António Guterres
the goal should be even more ambitious targeting 45 %). There are however
even longer-term ambitions and destinations in global (UN) and particularly European climate policies. For example European Green Deal operates with total
conversion of the “carbon” global society and economics until 2050. In other
words the collective normative for the next 30 years is loudly and clearly set by
delimiting carbon neutrality by a relatively distant future limiting the endeavor
almost solely on reduction of emissions. And this could be a serious problem. Do
not get us wrong, we agree on the fact that according to available knowledge,
lowering carbon dioxide emissions could be a part of an appropriate answer and
help towards solving the climate and global warming problem. On the other hand
there should be approached with great care by science itself. In this context that
is spoken by scientific community, production of any estimates in the distant
future, moreover, in such a multiparadigmatic and complex system as climate,
is practically impossible. It seems that it is partially because of relatively well
known, but poorly quantified uncertainties and limited integration of scientific
knowledge across disciplines66 and in the objective itself. Not only that we are
biased we even tend to exchange map for the territory. We are trying to acquire
an impression of distant picture of the world by mere illustration painted by pre
sent day painter. The situation seems to be similar to past attempts of visualizing
future in the beginning of the 20th century when authors usually did not consider
changes in technology, paradigm, design and approaches. As a result we can admire somehow bizarre creations which remind much more fantasy steampunk
than reality. No wonder, human beings are terrible in planning and prediction
of distant events. According to famous psychologists Kahneman and Tversky,
natural predisposition of human beings is to be blamed. They assert that planning uses to be unrealistically close to best-case scenarios which is illustrated for
example in the famous almanac - book Heuristics and Biases: The Psychology
of intuitive Judgement where there is so called planning fallacy explained in
more detail showing that people are unteachable in their tendency to overesti65
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mate themselves.67 It is apparent on many examples and it seemingly could not be
avoided as it is demonstrated by the case of Daniel Kahneman and Amos Tversky
who failed to estimate the time for completion of their textbook correctly.68 It
would not be appropriate to omit mentioning plans for construction of notorious
Sydney opera house. As Taleb both accurately and cleverly observed, whereas
Australians are under the illusion that they had built a monument to distinguish
their skyline, what they had really done was constructing of a monument to human failure to predict, to plan, and to come to grips with our unknowledge of the
future - our systematic underestimation of what the future has in store.69 Why is it
so? Well, the estimated figures considering costs and duration of the construction
were in certain sense miscalculated. But let the numbers speak. The Opera House
was supposed to open in early 1963 at a cost of 7 million Austrian dollars. It however opened its doors more than ten years later. Moreover, despite the fact that
a less ambitious version was built (in comparison with the initial plan), it ended
up costing around 104 million Australian dollars.70 As Taleb states, throughout
the history, there were a lot worse scenarios of planning failures (namely the Soviet Union), or failures to forecast (all important historical events).71 Thankfully,
Sydney Opera House was just about time and money and no harm or damage was
done. It although provides, as tons of other historical examples, very valuable
knowledge. First of all, it indicates how are human beings arrogant about what
they think they know.72 Second, it exhibits how enormous is an error occurrence
in relatively controlled and simple environment with just few variables. There is
a fitting aphorism according to which “Man plans, God laughs”. Not only does
this aphorism caries a witty essence, it also conveys empirical knowledge articulated by many. Bastiat ironically admonishes those who aiming to achieve a goal
by intervention into complex systems and do not pay attention to secondary, tertiary (etc.) consequences which inevitably take, unexpected and mostly negative,
effect.73 Epistemic argument related to overestimation of human knowledge and
intellectual capacities is also an inseparable part of Popper's epistemology stating
that man and his ego, strengthened by the infusion of Enlightenment self-confidence, have gained the perspective of the ease of reaching real knowledge or
pure ideas just by stretching for the apple of knowledge (more precisely, Popper
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was speaking about looking with a clear mind into the book of nature known also
as veracitas naturae).74 This type of behavior or tendency denoted by Popper as
epistemic optimism is nowadays defined as epistemic arrogance. As Taleb states,
our knowledge does grow, but it is threatened by greater increases in confidence,
which make our increase in knowledge at the same time an increase in confusion,
ignorance, and conceit.75 There is however important question which has to be
answered. Is there in any scope relation between epistemic arrogance, falsifiability and policies trying to fight climate change? If we understand the processes
in science, policies and human behavior correctly, there is not only “any type
of relation” but very strong connection. As we take struggle towards stopping
global warming (climate change) by zeroing emissions until 2050, from scientific
standpoint, it would be convenient if we should be able somewhere in the process
to check-up or test (falsify) the hypotheses to prove or disprove its applicability
and success respectively. It does give a sense. If we have only one attempt, using
all available resources and manpower to change the world relying only on one
means, we should have at least a conceptual idea on the possible results and
consequences. If the global warming is a real issue and it is proven by robust
research that it is, the best chance of humanity from the limited knowledge and
epistemic standpoints is to test the hypothesis of global endeavor based on certain
actions as soon as possible because if the case is proved as failure as late as in
2050 it would certainly be the worst spent energy and money in human history.
You can say, well, we have a goal and we have also chosen means to achieve it.
We also know that we possibly could fail since we are looking into the crystal
ball and there are thousands of variables even in short range, not even in 30 years.
Luckily we encountered Corona virus. We agree this may sound quite insensitively. If we however grasp it just from the environmental perspective, looking at
it as a scenario which projects what could happen when the world stops, it may
give much clearer sense.

3

Coronavirus as a scientific catalyzer

“Things always become obvious after the fact.” – Nicolas Nassim Taleb
There was a certain tendency in yearly increments of global carbon dioxide
emissions throughout previous decade which was about 1,3 % per year.76 This
trend had been applied until emergence of global Covid-19 pandemic. Thousands
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cases of infected rapidly spreading regardless of boarders initiated unprecedented
state of human affairs with no previous experience, emergency plan or adequate
response. The only solution in order to isolate cases and stop the transmission of
the virus was putting the world under lockdown. Consequently all the patterns
connected with modern life full of economic mobility have changed. Environmentally speaking, population confinement inevitably led to drastic changes in
energy use, with expected impacts on CO2 emissions.77 And this was exactly the
case. The first modest assumptions from April 2020 on presumed reduction of
emissions of carbon dioxide (not taking into account the second and the third
wave of pandemic) was estimated approximately on 4 – 8 % according to Carbon Brief.78 Even though something great from the environmental perspective
had happened, the most motivated climate activists kept restrained. The obvious
“Why?” lies somewhere in assessment of what has really happened and what
does it mean for the purpose of the following steps in global endeavor towards
sustainability. We do although not mean only ecological sustainability. We keep
in mind model that is coherent with UN plan of sustainable development goals
which for instance include elimination of poverty, erase of hunger, establishment
of good health and well-being, provision of quality education, improvement of
water and sanitation, creation of affordable and clean energy, creation of decent
work and economic growth, reduction of inequality and others.79 These do not
show only goals but right now are rather presenting the costs of cleaning the
environment from carbon dioxide emissions. We are writing about costs because
all those mentioned serve right now as currency for cleaner air. In other words,
for achieving those 4 - 8 % we have paid by scarifying every other goal we took
into consideration before. According to World Bank, it is for the first time in over
20 years when the trend of reduction of global extreme poverty is reversed. It is
due to the pandemic.80 Or more precisely it is result of global economy slowdown
caused by anti-pandemic measures. It seems that prognosis on global hunger
are not much better. According to UN’s World Food Programme, the number of
people facing acute food insecurity could nearly double this year to 265 million
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due to the economic fallout of COVID-19. The same pattern seemingly works
with quality of water and sanitation since provision of clean water and sanitation belong to highly costly areas.81 However the most important and apparently
all connecting variable is economic growth which as a key UN goal provides
regular increase of several key aspects of living standards as education quality,
science and development, good health services and pretty much all of previous
mentioned.82 From any point of view (except for environmental) the world is experiencing humanitarian disaster. We nevertheless still insist that we can benefit
from the information and knowledge that is gathered. As we suggested in the
previous section we can read the crisis as litmus paper of what could be seen and
what could not, what could work and what could not and last but not least, what
should be done and what should not in order to achieve sustainability both in
environmental and humanitarian point of view. Anti-pandemic measures could
be to some degree assessed as an example what results would endeavor towards
radical emissions lowering bring. This point, as we believe, could serve as a test
of real-life hypothesis of what could solely emission lowering policies bring if
they are focused mainly on economy transition.

4

Towards sustainable future

“The way we generate energy, the way we use land, the way industry uses natural
resources and disposes of waste, the way our population multiply. Those things
taken together are new in the experience of the earth. They threaten to change
the atmosphere above us and the sea around us. That is the scale of the global
challenge. We have to work to solve these problems on a sound scientific basis so
that our remedies will be effective.” –Margaret Thatcher
In the previous part we illustrated on the example of Corona crisis possible
scenario of what could be achieved (and what could not) by “blitzkrieg” transition
policies which are based on restrictions of economic life and exchange. There are
on the one hand results in cutting of carbon dioxide emissions in levels we have
not experienced until the crisis had been emerged. On the other hand these are
costly redeemed by lowering of global living standards, more specifically by
extreme expansion of poverty, hunger etc. As could be seen in the quote in the
beginning of this part, Margaret Thatcher as a chemist not only understood, as
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the first public figure and state leader in history, the real threat of global warming
and environmental issues in general, she moreover articulated the importance of
addressing the problems by the means of science. Later in her book Statecraft she
argued that adaptation policies and a path towards addressing global warming
and climate change issues should not be self-serving but very thoroughgoing in
terms of costs and benefits of possible actions, always keeping in mind the principle of proportionality, mainly in cases when actions taken in order to improve
certain parts of complex system may simultaneously cause serious damage to
other parts (free market, liberty, living standard level, hunger, education…).83
Iron Lady's uncompromising approach to facts, evidence and science forged
by empirical approach and conservative political beliefs have proved over time
and in the light of current knowledge as far-sighted. The latest evidence shows
that there are much more effective ways of achieving, not only, environmental
sustainability. And we do not mean lowering CO2 emissions. What we have in
mind are for example raising living standards, reforming and supporting quality
healthcare systems, nutrition, liberating markets and raising economical liberties.
In other words making population freer, healthier, richer, more inventive which
necessarily substantially increase chances of not only surviving global warming
but also its reversal. It turns out that technologies, economic growth and deve
lopment are conditions sine qua non to achieve antifragility of the population
which is by the climate changes endangered the most. Moreover it creates inevitable time space for implementation of necessary changes in way that will do not
bring more harm than benefits. This although depends on the provision of basic
needs which among others are predictable food supply, good health and wealth
in general.84 Taking into account the way human motivation and mind work it
sounds logical.85 This is also related to the fact that fulfilment of basic needs has
an enormous, direct impact on environmental issues and their solving. It was
observed that among various factors influencing green consumption and pro-environmental behavior, the income is the most important one. People's spending
on improvement of environment depends on monthly income. When the income
exceeds 5.000 US dollars a month, people tend to start spending on environmental issues.86 Hartwell and Coursey came to the same result asserting that “higher
levels of economic freedom continue to be associated with better environmental
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and public health outcomes”.87 Similar outcomes are apparently given by studies
from China. It is stated that people with monthly income less than 1.000 Juan
generally do not accept any price premium for supporting green products or poli
cies. If however monthly salary exceeds 8.000 Juan, significant majority buy
green products and are willing to pay for them more.88 Not only income but also
education pays crucial role in human behavior towards green policies. While
educated people can properly understand relationship between human beings and
environment, their counterparts without education do not show such understanding.89 Boztepe implies that there is a positive correlation between education and
environmental consciousness.90 Thus income and education are very strong factors in activating people on environmental engagement. Not without a reason Sir
David Attenborough said that we need healthy economies to lift people out of
poverty and achieve the United Nations Sustainable Development Goals. These
findings have not only descriptive value saying that measures detrimental to the
economy may leave world full of poor with no interest in environment, moreover
it also consists of prescriptive message. If we decode it correctly we may learn
that prioritizing development of humans increasing their individual capacity to
survive, independence and education may not only get us time to address burning
environmental problems properly with new technologies and brainpower, but it
may also give to the humanity an opportunity to attack the global warming with
more numbers, more inventions and more data.91 Taking into consideration the
Law of Accelerating Returns, the time with inventive and secured people providing their brainpower could be the key factor in reversing the current trend of
global warming.

Conclusion
Human capacity to plan is extraordinary unreliable. It is therefore convenient always trying to test hypothesis, mainly if it carries a long time effort of achieving
a goal of global extent. Struggle towards reversing/fighting global warming is
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without a doubt such a goal. Furthermore it is a goal that goes to decade's distant
future. Future consequences of any endeavor executed according to today's data
and plans are therefore unknown. There are however things that are known for
sure thanks to corona crisis. The corona crisis has shown that measures and restrictions aimed at restricting mobility (economic exchange) cause significant
decrease in emissions of carbon dioxide. It has also shown that such measures
have been significantly weakening the economy are causing a humanitarian catastrophe affecting virtually all aspects of life. Studies show that it is somewhat
difficult to appreciate "cleaner air" if an economic depression and poverty take
place. Consequently, it is not enough to count merely on “pro-environmental”
economy interventions without taking into consideration policies aimed on investing in human resources, increasing of human standards, health, food, education and last but not least in economic growth and free market. These may be the
key aspects in order to make society and humanity robust and antifragile towards
short time exposures of global warming and climate change. Moreover they can
provide huge potential in future science and brainpower and can exponentially
increase the technological and scientific progress in addressing complex environmental issues.
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POLSKA I NORD STREAM 2 PROJEKT
Z PERSPEKTYWY PRAWA MORZA (PL)
Janina Ciechanowicz-McLean
University of Gdańsk, Faculty of Law and Administration
Republic of Poland
Abstract: The construction of international justice adopted in international law
is characterized by its foundation on the equality of rights of the subjects of international law, whereas that equality is founded on formal reciprocity. However,
international law, particularly the law of the sea, contains expressions of divergence from equality in the form of the principle of privileging certain subject
states. Unequal are treated unequally, equal equally.
Would the construction of the Nord Stream 2 Pipeline “behind Poland’s back”
be a confirmation of that statement?
Key words: Nord Stream 2 Pipeline, protection sea environment, Sea Law, Helsinki Convention 1992, terrorist attack

1

Nord Stream 2 Pipeline and the Poland’s national
interests

The anticipated route of the Nord Stream 2 Pipeline will join Germany and Russia. For a few years now the Polish government has been protesting its construction after the building of Nord Stream 1. Is that correct considering that the se
cond project will be situated outside our maritime territory, hence outside Polish
jurisdiction?
Three factors compel Poland to assume a position on the Nord Stream Pipeline:
– Poland’s national interest,
– Environmental safety of the Baltic Sea,
– International justice.
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2

Legal status of the seabed

The sea and ocean bed (“Area”) areoutside the national jurisdiction of the common heritage of mankind - says art. 136 of the United Nations Convention on
the Law of the Sea signed in Montego Bay in 1982 (UNCLOS). Part XI of the
Convention presents numerous technical prescriptions concerning the management of the Area. No activity or rights granted in the Area can violate the legal
status of the waters and air space situated ahead of the Area (international waters and international air space).
Legal regulations governing the use of the seabed for peaceful purposes can
be characterized from the perspective of their legislative formation as complex
structures, which in addition to subject-matter related to public law include technical and organizational guidelines. Their fundamental nature is expressed in
guiding principles, which systemize this peculiar area of international law. These
principles are:
– Using the Area exclusively for peaceful purposes - without nuclear arms positioned on the seabed;
– Acting in the Area for the good of the entire mankind;
– Refraining from claiming or appropriating any part of the Area and mineral
deposits located therein;
– The Area can be explored and exploited by the International Seabed Authority
with its seat in Jamaica, which groups all states parties to the Convention on
the Law of the Sea. ISA holds the resources of the Area and manages them on
behalf and to the benefit of the entire mankind;
– Freedom of scientific research;
– Protection of marine environment;
– Protection of human life;
– Effective participation of developing states in activities in the Area;
– Protection (preservation) and disposal for the benefit of mankind of objects of
an archaeological nature found in the Area.
The convention incorporates and promotes the principle of good neighbourly
relations in using the high seas and in activities conducted in the Area, in conducting marine scientific research and in protecting the marine environment.
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3

Is it permitted to lay a gas pipeline on the bed of
the high seas? Freedoms of the high (open) seas

Yes, it is permitted as the following freedoms apply on the high seas:
– Freedom of navigation;
– Freedom of passage by air;
– Freedom of fishing;
– Freedom of scientific research.
The freedom to lay submarine cables and pipelines is a traditional freedom of the
high seas. All countries are entitled to lay submarine cables and pipelines on the
bottom of the high seas outside the continental shelf, inasmuch as they do not
interfere with cables and pipelines already there. No coastal state can obstruct
the process of laying or repairing submarine cables or pipelines, but has specific
prerogatives as concerns exploitation of natural resources within the boundaries
of its section of the continental shelf.
Breaking or injuring a submarine cable or pipeline is a punishable offence
subject to penal sanctions provided for in national law (art. 113 of the Convention
on the Law of the Sea).
A person subject to the jurisdiction of a given state who owns a submarine
cable or pipeline laid in the high seas and who breaks or injures a third-party
cable or pipeline while installing or maintaining his equipment must bear the cost
of the repairs in accordance with national laws and regulations which every state
must adopt (art. 114 of the Convention on the Law of the Sea). Disputes may also
arise in connection with issuing permits, specifying routes, removing obsolete
pipelines, etc. Submarine cables and pipelines may be owned by states or private
companies. Therefore, it is important to establish a regime of accountability and
indemnification for damages thus occurred.

4

Environmental restrictions to economic activities
on the Baltic Sea are anchored in numerous
international agreements and conventions.

1. Convention on the Law of the Sea 1982
The Baltic Sea is a semi-enclosed sea in the meaning of art. 122 of the Convention. The semi-enclosed sea status determines the necessity of cooperation
between coastal states within the framework of international organizations or
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international agreements governing diverse aspects of the presence in the high
seas.
Protection of the marine environment has been recognized as ius cogens which
binds states in their use of the entitlement to exploit natural resources.
2. Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic
Sea Area of 1974, supplemented by the subsequent convention of 1992
The convention of 1992 came into effect on the 17th January 2000. It obligates
both parties (the states bordering on the Baltic Sea and the European Commission) to pursue all individual and collective measures and activities to counteract
pollution of the Baltic Sea. The convention applies to air, water and land pollution in the Baltic Sea area. The fulfilment of these objectives is within the competence of the Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM),
which performs the following tasks:
– Assessment of the impact of human activity on the Baltic Sea environment;
– Studies of direct consequences of the impact of toxic substances on the
marine environment;
– Identification of serious environmental threats and localization of pollution sources;
– Cooperation with other international organizations that implement similar
programs;
– Facilitating dissemination of information about the environmental status
of the Baltic Sea. Many other common vital issues concerning the Baltic Sea have been resolved by formal means: straits (1857), Kiel Canal
(1919), fisheries and protection of live marine resources.
Perhaps the time has come to sign a new international agreement governing the
laying, operation and repair of submarine cables and pipelines in the Baltic Sea?
3. Convention of the U.N. Economic Commission for Europe on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, signed in Espoo in
1991
An environmental assessment with participation of the public opinion of the
threatened party must be conducted before the decision to go ahead with a given
project is made. In mid-November 2006, five states bordering on the Baltic Sea –
Finland, Sweden, Denmark, Germany and Russia – stated within the framework
of procedures set forth in this convention that the anticipated Nord Stream 1 pipeline was ecologically clean. Poland did not participate in that meeting because it
wasn’t invited.
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4. Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters, signed in Aarhus on 25th June 1998.
The objective of this convention is to protect the right of every person to live in
an environment adequate to his or her health and well-being by guaranteeing the
rights of:
– Access to information;
– Public participation in decision-making;
– Access to justice in environmental matters.

5

Hard cases concerning the Nord Stream 2
Pipeline as the target of a terrorist attack

Terrorism has become omnipresent also on the sea. In 1985, the United States
Naval Institute Proceedings (USNIP) reported that more than 200 major acts of
maritime terrorism have taken place since the end of World War II. Their range
is broad as they also include specific attacks on petroleum tanks, pipelines and
drilling facilities. Many times, ransom had to be paid in return for refraining from
attacking a drilling platform. The number of criminal acts performed on sea or
from sea to land is growing steadily. Who are these terrorists: mentally unstab
le political activists, gangs, fuel mafias, workers, foreign agents, environmental
protection fanatics? They often establish terrorist networks. Currently it is not
possible to establish the magnitude of the maritime terrorism threat for many
reasons. The situation has become even more complicated after September 11th,
2001 in World Trade Center.
Diverse drilling installations and pipelines are particularly attractive terro
rist targets. A well-placed explosive or a remote-controlled missile can destroy
any drilling platform or pipeline. We now also have environmental terrorism and
nuclear terrorism. This is an important issue as a terrorist attack can disturb the
ecological balance of the Baltic basin or trigger an environmental disaster.
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II. časť: Odpadové hospodárstvo pre 21. storočie
II nd Part: Waste management for the 21th century

69

ZBORNÍK Z XXI. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ
KONFERENCIE PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

70

VYBRANÉ PRÁVNE ASPEKTY PRÁVNEJ ÚPRAVY NAKLADANIA S VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM (SK)

VYBRANÉ PRÁVNE ASPEKTY PRÁVNEJ ÚPRAVY
NAKLADANIA S VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM (SK)
SELECTED ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION
OF DISPOSAL WITH SPENT NUCLEAR FUEL (ENG)92
Bernard Pekár
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Slovenská republika
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými právnymi aspektmi nakladania s vyhoretým jadrovým palivom, ktoré sa zaraďuje do kategórie vysoko aktívneho
rádioaktívneho odpadu. Vzhľadom na to, že ide o vysoko nebezpečný materiál,
ktorý predstavuje riziko pre takmer všetky živé organizmy, je potrebná prísna
a precízna právna regulácia s jeho nakladaním. Produkcia vyhoretého jadrového
paliva je výsledkom procesov spojených s produkciou jadrovej energie. Právny
rámec predstavuje najmä zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej
energie (atómový zákon) (ďalej ako „atómový zákon“), ktorý upravuje podmienky zodpovedného a bezpečného nakladania s vyhoretým jadrovým palivom tak,
aby sa zabránilo neprimeranému zaťaženiu budúcich generácií a zabezpečovala
sa ochrana pracovníkov a verejnosti, výkon štátnej správy na tomto úseku, systém dozoru na území Slovenskej republiky pri cezhraničnej preprave vyhoretého
jadrového paliva, podmienky umiestnenia úložiska vyhoretého jadrového paliva,
ako aj subjekty oprávnené a zodpovedné za nakladanie s ním. Nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom zahŕňa všetky činnosti súvisiace s jeho manipuláciou
alebo skladovaním. Cieľom je poukázať na potrebu dôslednej právnej regulácie,
keďže z hľadiska ochrany životného prostredia je nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom jednou z najzložitejších oblastí jadrového odvetvia. Príspevok sa
ďalej zaoberá problematikou výkonu dozoru dozornými orgánmi. V podmienkach Slovenskej republiky vykonávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány
štátnej správy podľa kompetencii stanovených príslušnými právnymi predpismi
dozor nad mierovým dodržiavaním jadrovej energie. V rámci článku sa budeme
venovať nielen právnej úprave účinnej v podmienkach Slovenskej republiky, ale
taktiež rozoberieme aj medzinárodné aspekty tejto problematiky.
92
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Abstract: The paper deals with selected legal aspects of spent nuclear fuel
loaders, which fall into the category of highly active radioactive waste. Due to
the fact that it is a highly dangerous material that poses a risk to almost all living
organizations, strict and precise legal regulation of its handling is needed. The
production of spent nuclear fuel is the result of processes associated with the
production of nuclear energy. The legal framework is mainly represented by Act
no. 541/2004 Collection of Laws of the Slovak Republic on the peaceful use of
nuclear energy (Atomic Act) and on the amendment of certain laws, which regulates the conditions of responsible and safe management of spent nuclear fuel so
as to avoid disproportionate burden on future generations and ensure protection
of workers and the public, state administration in this area, the system of supervision on the territory of the Slovak Republic in the case of cross-border preparation of spent nuclear fuel, the conditions for the location of the spent nuclear fuel
repository, as well as the entities authorized and responsible for its management.
Spent fuel management includes all activities related to its handling or storage.
The aim is to point out the need for strict legal regulation, specifically from the
point of view of environmental protection, the management of spent nuclear fuel
is one of the most complex areas of the nuclear sector. The paper also deals
with the issue of supervision by supervisory authorities. In the conditions of the
Slovak Republic, the ministries and other central state administration bodies according to the competence of the given relevant legal regulations are prescribed
by the supervisory authority over the peaceful selection of nuclear energy. Within
the article, we will not only deal with the legal regulation effective in the conditions of the Slovak Republic, but we will also discuss the international aspects
of this issue.
Kľúčové slová: vyhoreté jadrové palivo, atómový zákon, rádioaktívny odpad
Key words: spent nuclear fuel, Atomic Act, radioactive waste

Úvod
V súčasnosti je získavanie energie jednou zo základných podmienok permanentného rozvoja civilizácie. Produkcia vyhoretého jadrového paliva je výsledkom
procesov spojených s produkciou jadrovej energie. Vyhoretým jadrovým palivom je palivo, ktoré bolo ožiarené v aktívnej zóne jadrového reaktora a bolo
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z nej natrvalo odstránené.93 Je teda produktom procesu výroby elektrickej energie
v jadrových elektrárňach. Vyhoreté jadrové palivo môžeme teda považovať za
využiteľnú surovinu. Z hľadiska ochrany životného prostredia patrí nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom medzi najkomplikovanejšie oblasti jadrového
odvetvia.

1

Vybrané pojmy nakladania s vyhoretým
jadrovým palivom

Jadrovou bezpečnosťou sa podľa atómového zákona rozumie stav a schopnosť
jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia a ich obsluhy zabrániť nekontrolovateľnému rozvoju štiepnej reťazovej reakcie alebo nedovolenému úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do pracovného prostredia
alebo do životného prostredia a obmedzovať následky nehôd a havárií jadrových
zariadení alebo následky udalostí pri preprave rádioaktívnych materiálov.94 Za
jadrovú bezpečnosť, fyzickú ochranu a havarijnú pripravenosť zodpovedá primárne držiteľ povolenia, ktorý je povinný najmä dodržiavať úradom posúdenú
alebo schválenú dokumentáciu, dodržiavať a hodnotiť napĺňanie zásad mierového využívania jadrovej energie, a to najmä, že využívanie jadrovej energie
musí byť celkom odôvodnené prínosom, ktorý zjavne vyváži eventuálne riziká
z takýchto činnosti, najmä v porovnaní s odlišnými spôsobmi, ktorými je možné
dosiahnuť rovnaký zámer.
Pod skladovaním rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva
treba rozumieť len dočasné umiestnenie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva do určitých objektov, resp. priestorov alebo do zariadení
umožňujúcich ich izoláciu, kontrolu a ochranu životného prostredia v úmysle
ich v budúcnosti vyberať. Naproti tomu, keď hovoríme o ukladaní rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva, hovoríme o trvalom umiestnení
rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva do úložiska rádioaktívneho odpadu alebo do úložiska vyhoretého jadrového paliva, pričom v tomto
prípade absentuje úmysel vybrať ho.95
Ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva,
dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva, vyraďovanie a nakladanie
s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania môže na základe povolenia úradu
93
94
95

Ustanovenie § 2 písm. t) atómového zákona.
Ustanovenie § 2 písm. f) atómového zákona.
Ustanovenie § 2 písm. l) a písm. p) atómového zákona.

73

ZBORNÍK Z XXI. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ
KONFERENCIE PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

vykonávať len právnická osoba založená, zriadená alebo poverená Ministerstvom hospodárstva SR. Právnická osoba podľa predchádzajúcej vety musí byť
držiteľom povolenia na prevádzku úložiska, držiteľom povolenia na prevádzku
skladovacieho zariadenia alebo držiteľom povolenia na vyraďovanie a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania, Slovenská republika musí mať
v tejto osobe majetkovú účasť a zároveň táto osoba nemôže byť držiteľom povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie alebo
výskum v oblasti jadrovej energie, ktorého súčasťou sú jadrové reaktory, ktoré
sú využívané na riadenú štiepnu reakciu.96 Medzisklad predstavuje jadrové zariadenie, ktoré slúži na bezpečné dočasné skladovanie vyhoretého jadrového paliva pred jeho ďalším spracovaním v spracovateľskom závode alebo definitívnym
zložením. Vyhoreté jadrové palivo je skladované v skladovacích bazénoch.

2

Dozorné orgány

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy a organizácie podľa kompetencii stanovených príslušnými právnymi predpismi vykonávajú dozor nad
mierovým dodržiavaním jadrovej energie.
V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy (ďalej ako „kompetenčný zákon“) je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť jadrového dozoru Úrad jadrového dozoru SR. Úrad
jadrového dozoru SR vykonáva najmä štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou
jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým
palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie, ako aj nad fyzickou ochranou jadrových zariadení
a jadrových materiálov zabezpečovanou držiteľom príslušného povolenia. Úrad
jadrového dozoru SR ďalej zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia jadrovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky
a taktiež zabezpečuje dodržiavanie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv zaoberajúcich sa jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi.97
Štátny zdravotný dozor vykonáva Úrad verejného zdravotníctva SR najmä
v jadrových zariadeniach a na pracoviskách, na ktorých sa vykonávajú činnosti,

96
97
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Ustanovenie § 3 ods. 11 atómového zákona.
Ustanovenie § 29 ods. 1 a 2 kompetenčného zákona.
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na ktoré vydal povolenie98, alebo pri činnostiach, ktoré smerujú k ožiareniu vrátane nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
Ďalším, nemenej dôležitým ústredným orgánom štátnej správy pre zdravotnú
starostlivosť, ochranu zdravia a ostatné činnosti v oblasti zdravotníctva je Ministerstvo zdravotníctva SR. V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia štátnu správu v oblasti verejného zdravotníctva
vykonávajú orgány verejného zdravotníctva. Do pôsobnosti ministerstva patrí,
v súlade so súčasnými poznatkami vedy o vplyve fyzikálnych, chemických a biologických faktorov na verejné zdravie, ustanovenie limitov a hodnôt prípustnej
záťaže týmito faktormi, ministerstvo ďalej určuje zásadné smery a priority v oblasti radiačnej ochrany a vykonáva kontrolu ich plnenia.99
Ministerstvo hospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy pre energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom, uskladňovania rádioaktívnych
odpadov a energetickú efektívnosť, ich ťažbu, ako aj kontrolu vývozu.100
Ministerstvo vnútra SR sa v prípade havárie jadrového zariadenia podieľa
na riadení a vykonávaní záchranných práv a evakuácie a zabezpečuje činnosť
varovného a vyrozumievacieho centra SR, keďže je ústredným orgánom štátnej
správy najmä pre ochranu bezpečnosti osôb a majetku, integrovaný záchranný
systém, civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi.
Ďalej možno spomenúť aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci a inšpekciu práce. Ministerstvo dopravy a výstavby SR je ústredným
orgánom štátnej správy pre železničnú, cestnú, vodnú a leteckú dopravu, poštové
služby, cestovný ruch, oblasť výstavby a elektronické komunikácie. Z hľadiska
povoľovania prepráv čerstvého a vyhoretého jadrového paliva je Ministerstvo
dopravy a výstavby SR jedným z orgánov, ktoré sa zúčastňujú na tomto procese.
Podľa atómového zákona Ministerstvo dopravy a výstavby SR schvaľuje havarijný dopravný poriadok, ktorý obsahuje opatrenia počas nehody alebo havárie pri
preprave rádioaktívnych materiálov, a to formou rozhodnutia ministra o schválení predmetného havarijného poriadku.101

98
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100
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Ustanovenie § 5 ods. 5 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia.
Ustanovenie § 4 písm. a) až j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia.
Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. b) kompetenčného zákona.
Ustanovenie § 28 ods. 15 písm. c) atómového zákona.
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3

Legislatíva

Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie významne ovplyvnil právnu
úpravu danej problematiky, keďže väčšina právnych predpisov bola prijatá práve
v tomto období, resp. bezprostredne po ňom.
Využívanie jadrovej energie upravuje už spomínaný zákon č. 541/2004 Z. z.
o mierovom využívaní jadrovej energie. Zákon nadobudol účinnosť 1. decembra
2004 a zrušil pôvodný atómový zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní
jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z., a všetky jeho vykonávacie vyhlášky. Upravuje
podmienky na bezpečné využívanie jadrovej energie výlučne na mierové účely
v súlade s medzinárodnými zmluvami.
Pomerne novým je zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde.
Jadrový fond je samostatnou právnickou osobou, ktorá má vlastné zdroje. Jeho
zdroje tvoria najmä príspevky od držiteľov povolení, pokuty uložené Úradom
jadrového dozoru SR, dotácie a príspevky z fondov Európskej únie a štátneho
rozpočtu. Nariadenie vlády SR č. 21/2019 Z. z. upravuje podrobnosti o spôsobe
platenia a jeho výpočtu povinného príspevku na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom.
Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu
a o jej finančnom krytí upravuje občianskoprávnu zodpovednosť za škodu, ktorá
vznikne v príčinnej súvislosti s jadrovou udalosťou.
Významnými predpismi sú ďalej napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce alebo
zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Keď sa pozrieme na medzinárodnoprávnu úpravu v oblasti mierového využívania jadrovej energie, možno konštatovať, že významným je Spoločný dohovor
o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, ktorý je medzinárodne záväzným dokumentom v oblasti
jadrovej bezpečnosti a bol prijatý 5. septembra 1997 vo Viedni. Jeho cieľom bolo
vytvoriť zásady technických a legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom, najmä posilnením národných opatrení a medzinárodnej spolupráce. Ako ďalšie mal tento dohovor zabezpečiť, aby počas nakladania s vyhoretým
palivom a rádioaktívnym odpadom boli ochranné opatrenia účinné, a to tak,
aby spoločnosť a taktiež aj životné prostredie boli proti možnému nebezpečenstvu chránené pred škodlivými následkami žiarenia. V neposlednom rade bolo
cieľom tohto dohovoru aj predchádzať haváriám s rádiologickými dôsledkami,
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a v prípade, ak by takáto situácia nastala, zmierniť jej následky, ak by vznikli
počas nakladania s vyhoretým palivom alebo rádioaktívnym odpadom.102 Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti
nakladania s rádioaktívnym odpadom prijala Slovenská republika v roku 1998.
Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom deklaroval zásadu, že zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti pri nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom
a rádioaktívnym odpadom nesie štát.103 Taktiež spoločný dohovor stanovil, že
rádioaktívne odpady by mali byť uložené v tom štáte, v ktorom vznikli, ak je to
zlučiteľné s bezpečnosťou nakladania s takýmito látkami, pričom je zrejmé, že
za určitých okolností by sa bezpečné a efektívne nakladanie s vyhoretým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi malo posilniť prostredníctvom dohôd medzi
zmluvnými stranami o použití zariadení jednej z nich na prospech druhej strany
a najmä tam, kde odpady vznikajú zo spoločných projektov.104 Spoločný dohovor však prípadný vývoz rádioaktívnych odpadov obmedzuje niektorými ustanoveniami, a to tak, že každý zmluvný štát má právo zakázať dovoz vyhoretého
paliva a rádioaktívnych odpadov zo zahraničia na svoje územie.105 Podľa čl. 27
ods. 1 písm. i) Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom prípadná cezhraničná
preprava môže byť štátom pôvodu povolená len so súhlasom štátu, na ktorého
územie má byť odpad prepravený. Zároveň podľa toho istého článku zmluvná
strana, ktorá je štátom určenia, súhlasí s cezhraničným pohybom iba vtedy, ak má
administratívnu a technickú kapacitu a dozornú štruktúru potrebné na nakladanie
s vyhoretým palivom alebo s rádioaktívnymi odpadmi, a to spôsobom, aký je
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Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania
s rádioaktívnym odpadom. [online]. [cit. 2020-10-22]. Dostupné na: ˂https://www.ujd.gov.sk/
ujd/WebStore.nsf/viewKey/Spolocny_dohovor/$FILE/Spolocny_dohovor.pdf˃.
Preambula písm. vi) Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom
a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom. [online]. [cit. 2020-10-22]. Dostupné na:
˂https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/Spolocny_dohovor/$FILE/Spolocny_dohovor.pdf˃.
Preambula písm. xi) Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom
a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom. [online]. [cit. 2020-10-22]. Dostupné na:
˂https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/Spolocny_dohovor/$FILE/Spolocny_dohovor.pdf˃
Preambula písm. xii) Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom
a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom. [online]. [cit. 2020-10-22]. Dostupné na:
˂https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/Spolocny_dohovor/$FILE/Spolocny_dohovor.pdf˃.
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v súlade s týmto dohovorom106 a zmluvná strana, ktorá je štátom pôvodu, povolí
cezhraničný pohyb iba vtedy, ak sa môže ubezpečiť v súlade so štátom určenia,
že pred cezhraničným pohybom sú splnené skôr spomenuté požiadavky.107
Spomenuté zásady sa nachádzajú aj v smernici Rady 2011/70/Euratom
z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Taktiež aj
táto smernica deklaruje, že každý členský štát si môže stanoviť svoju politiku,
v prípade palivového cyklu. Vyhoreté jadrové palivo môže byť považované za
významný zdroj, ktorý možno prepracovať alebo uložiť, pokiaľ je považované za
rádioaktívny odpad.108 Smernica ďalej potvrdzuje konečnú zodpovednosť štátu
za bezpečnosť pri nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom.109 Niektoré štáty považujú za bezpečnú alternatívu zdieľanie zariadenia
pre nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom za podmienky,
že takéto zdieľanie bude založené na základe dohody medzi členskými štátmi.
Smernica bližšie v čl. 4 bode 4 stanovuje podmienky, za ktorých môže byť skôr
uvedená alternatíva realizovaná.
Medzinárodné úložisko vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu je projektom, ktorého existencia je reflektovaná v rovine medzinárodného a aj
európskeho práva110. Tak ako spoločný dohovor, tak aj smernica predpokladá, že
takýto zámer bude realizovaný na základe medzinárodnej dohody medzi štátmi,
keďže medzinárodne úložisko je jednou z alternatív, ktorou môže štát zabezpečiť bezpečnosť pri nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym
odpadom.
Významným je taktiež Dohovor o jadrovej bezpečnosti, ktorý je prvým
medzinárodnoprávne záväzným dokumentom v oblasti jadrovej bezpečnosti.
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Článok 27 ods. 1 písm. iii) Dohovoru o jadrovej bezpečnosti (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 163/1997). [online]. [cit. 2020-10-22]. Dostupné na: ˂https://www.ujd.gov.sk/
ujd/WebStore.nsf/viewKey/NSCSk.pdf/$FILE/NSCSk.pdf˃.
Článok 27 ods. 1 písm. iv) Dohovoru o jadrovej bezpečnosti (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 163/1997). [online]. [cit. 2020-10-22]. Dostupné na:˂https://www.ujd.gov.sk/
ujd/WebStore.nsf/viewKey/NSCSk.pdf/$FILE/NSCSk.pdf˃.
Preambula čl. 20 smernice Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec
Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. [online]. [cit. 2020-10-22]. Dostupné na: ˂https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0070&from=BG˃.
Preambula čl. 25 smernice Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec
Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. [online]. [cit. 2020-10-22]. Dostupné na: ˂https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0070&from=BG˃.
HANDRLICA, J. Mezinárodní úložiště radioaktivních odpadu – vybrané právní otázky. In Bezpečnost jaderné energie. 2018.
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Dohovor pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 24. októbra 1996. Cieľom
Dohovoru o jadrovej bezpečnosti je dosiahnutie a udržanie vysokej úrovne jad
rovej bezpečnosti po celom svete prostredníctvom rozšírenia národných opatrení a medzinárodnej spolupráce, ustanoviť a udržať účinnú ochranu v jadrových
zariadeniach proti potenciálnemu radiačnému riziku s cieľom chrániť, či už
jednotlivcov, ale aj spoločnosť a v neposlednom rade aj životné prostredie pred
škodlivými účinkami. Taktiež aj cieľom tohto dohovoru je predchádzať haváriám
s radiačnými dôsledkami, a v prípade ak vzniknú, zmierniť ich dôsledky.111

Záver
Príspevok sa zaoberal vybranými právnymi aspektmi nakladania s vyhoretým
jadrovým palivom, ktoré možno na základe skôr spomenutého zaradiť do kategórie vysoko aktívneho rádioaktívneho odpadu. V príspevku sme uviedli, že vstup
Slovenskej republiky do Európskej únie do značnej miery významne ovplyvnil právnu úpravu. Danú problematiku upravuje množstvo právnych predpisov,
z ktorých sme do príspevku vybrali len zopár. Vzhľadom na to, že ide o vysoko
nebezpečný materiál, ktorý predstavuje riziko pre takmer všetky živé organiz
my, je potrebná prísna a precízna právna regulácia s jeho nakladaním. Treba
však povedať, že s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom je
na území Slovenskej republiky nakladané s vysokým ohľadom na bezpečnosť.
V príspevku sme preukázali, že nielen nespočetné množstvo právnych predpisov,
ale aj veľké množstvo ústredných orgánov vykonáva správu na tomto úseku,
čím možno dospieť k záveru, že jadrové palivo a nakladanie s ním je zložitou
problematikou, ktorá si zaslúži pozornosť. Aj keď si to veľa ľudí neuvedomuje,
problematika vyhoretého jadrového paliva je v podmienkach Slovenskej republiky prítomná v každodennom živote a predpokladáme, že v budúcnosti sa bude
stále ďalej rozvíjať.
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PRÁVNÍ ASPEKTY VYHLEDÁVANÍ LOKALIT
PRO UKLÁDÁNÍ RADIOAKTIVNÍHO ODPADU (CZ)
LEGAL ASPECTS OF SEARCHING FOR SITES
FOR RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL (ENG)
Daniel Mach
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
absolvent
Česká republika
Abstrakt: Česká republika patří mezi státy, které z dlouhodobého hlediska nemají vyřešenou otázku likvidace radioaktivního odpadu. Vláda ČR deklarovala
zájem na vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu (zejména pro
vysoce aktivní odpady) a v současnosti probíhá výběr (průzkum) lokalit vhodných pro vybudování úložiště. Právní úprava tohoto procesu je založena na analogické aplikaci norem horního práva – horního zákona a zákona o geologických
prací. Bez zřejmého důvodu ovšem horní zákon i zákon o geologických pracích
odkazuje na použití předmětné právní úpravy v jiném rozsahu. Zákonodárce tím
zásadně narušil právní jistotu v této oblasti a nezbylo tak, než aby za této situaci
soudy určily, jak předmětnou úpravu aplikovat. Městský soud v Praze založil své
rozhodnutí na obdobném použití právní úpravy. Naproti tomu Nejvyšší správní
soud zdůraznil podstatné rozdíly v průzkumu pro těžební aktivity a průzkumu lokalit vhodných pro vybudování úložiště a založil své rozhodnutí na přiměřeném
použití právní úpravy. Přesto je nanejvýš vhodné, aby se zákonodárce na tuto
oblast zaměřil a přijal samostatnou právní úpravu.
Abstract: The Czech Republic belongs among other countries that fail to have long
term solution of radioactive waste handling. The Government decided to apply
the policy of the mainly highly active radioactive waste depositing in a deep geological depository. The search for the appropriate area is running. The applied legal framework is based on analogical (!) application of the legislation that governs
mining activities (mining law) – the Mining Act and the Act on Geological
Works. However, both acts define the different approach how the analogy shall
be applied without any explicit reasoning. As the legal certainty in this field has
been undermined by the legislator the courts had to define the right principle. The
Municipal Court in Prague based its decision on the principle of the mining law
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full extent application, but the Supreme Administrative Court found elementary
differences between the mining activities and the geological research for suitable
areas for the depository and established the principle of the mining law limited
application. Despite this fact, it is recommended that the legislator would introduce a new complete legislation focusing on this field.
Klíčová slova: hlubinné úložiště pro radioaktivní odpady, horní právo, analogie
Key words: deep geological depository for radioactive waste, mining law, analogy

Úvod
Podle Zprávy o jaderném odpadu ve světě se 60 000 tun vyhořelého jaderného
paliva v Evropě likviduje skladováním.112 Z toho se v roce 2016 celých 81 %
tohoto odpadu skladovalo v tzv. mokrých meziskladech – bazénech zpravidla
přidružených k jaderným elektrárnám, u kterých se konstrukčně nepočítá s dlouhodobým uchováváním vyhořelého paliva. A to je pouze vyhořelé jaderné palivo,
které není zdaleka jediným zdrojem radioaktivního odpadu, byť jde o velice zásadní složku radioaktivního odpadu, neboť jde o tzv. vysoceaktivní radioaktivní odpad. Dalších 0,5 milionu m3 nízko a středněaktivního radioaktivní odpadu
také čeká na svou finální likvidaci.113 Dosavadní skladovací kapacity se přitom
neustále ztenčují.114 Je zřejmé, že problematika likvidace radioaktivního odpadu
je vysoce aktuální otázkou, zároveň jde však také o problematiku velice kontroverzní.115

112

113
114
115
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JUNGJOHANN, A. Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu, s. 12, 38 a násl.
Toto číslo nezahrnuje údaje ze Slovenska a Ruska, které jinak Zpráva zahrnuje do statistických
údajů pro Evropu.
Tamtéž, s. 12. I zde jde o údaje bez zahrnutí údajů ze Slovenska a Ruska.
Tamtéž, s. 42.
V České republice např. vznikla Platforma proti hlubinnému úložišti – neformální společenství
35 měst a obcí a 16 spolků dotčených projektem výstavby hlubinného úložiště radioaktivních
odpadů.
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Česká republika (dále jen „ČR“) se rozhodla jít cestou ukládání radioaktivního odpadu pod zemský povrch.116, 117 Nyní ČR prochází procesem výběru lokality vhodné pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu (dále jen
„úložiště“). Zároveň se také ukazuje, že základní otázka – otázka právního rámce
celého tohoto náročného procesu – není dosud zcela uspokojivě vyřešena.
Právní úprava nakládání s radioaktivními odpady obecně, a s tím související
výstavby úložiště představuje, velice obsáhlou a komplikovanou oblast,118 která
by jistě vystačila na vydání samostatné monografie. V tomto příspěvku se autor omezí pouze na problematiku použití předpisů horního práva pro účely
vyhledávání lokalit vhodných pro vybudování úložiště (2.), a to ve světle judikatury Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu ČR (3.).

1

Relevantní právní úprava – ve znamení odkazů

Právní úprava nakládání s radioaktivním odpadem je v ČR obsažena zejména v atomovém zákoně.119 Nicméně atomový zákon vyhledávání lokality pro
vybudování úložiště blíže neupravuje a tuto problematiku přenechává jiným
116

117

118

119

ČR se tak přiřadila mezi řadu dalších států, které usilují o vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, přičemž v současnosti v žádném státě takové úložiště dosud není vybudováno. Jediným státem, ve kterém probíhá výstavba takového úložiště je Finsko. Tamtéž, s. 73.
Záměr České republiky vybudovat na svém území hlubinné úložiště radioaktivního odpadu byl
deklarován na počátku tohoto století, když Vláda ČR (dále jen „Vláda“) schválila svým usnesením č. 487 ze dne 15. 5. 2002 Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR, a to v souladu s tehdy platnou Státní energetickou politikou ČR (schválena
usnesením Vlády č. 50 ze dne 12. 1. 2000) a Státní politikou životního prostředí (schválena
usnesením Vlády č. 323 ze dne 14. 4. 1999) (viz MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR. 2001,
zejména s. 13 a násled.). Koncepce z roku 2002 předpokládá vybudování a zprovoznění hlubinného úložiště do roku 2065 (tamtéž, s. 22). S rokem 2065 počítá také v současnosti platná koncepce, která byla v aktualizovaném znění schválena usnesením Vlády č. 597 ze dne 26. 7. 2019
(MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Koncepce nakládání s radioaktivními odpady
a vyhořelým jaderným palivem v ČR. 2019, zejména s. 34).
Zmínit lze absenci zákona, který má blíže upravovat podmínky zapojení dotčených obcí a dot
čené veřejnosti v procesu výběru lokality pro úložiště (což je zejména ze strany dotčených obcích předmětem neutuchající kritiky) a jehož existenci předpokládá současný atomový zákon, či
samotný fakt, že v roce 2016 byl přijat nový atomový zákon. Nad to má celá tato problematika
také evropský, resp. mezinárodní rozměr, když na úrovni Evropského společenství pro atomovou energii (EUROATOM) byla přijata směrnice č. 2011/70/EURATOM ze dne 19. července
2011 a na mezinárodní úrovni pak Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým
palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady ze dne 5. 9. 1997.
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“).
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zákonům.120 Těmito jinými zákony jsou zákony, které jsou součástí horního práva – horní zákon121 a zákon o geologických pracích122 (dále také jako „geologický
zákon“). Ukládání radioaktivních odpadů v úložišti, tj. pod zemským povrchem,
označuje horní zákon společně s dalšími aktivitami jako tzv. zvláštní zásahy do
zemské kůry.123 Zvláštní zásahy do zemské kůry představují činnosti, které sice
nepředstavují využívání (těžbu) nerostného bohatství (hlavní předmět regulace
horního zákona124), nicméně shodně s těžbou nerostů jsou i s těmito činnostmi
neodmyslitelně spojeny zásahy do zemské kůry a narušování přírodních horninových struktur. Z tohoto důvodu tyto činnosti zákonodárce reguluje normami horního práva společně s těžebními aktivitami, a to i přes to, že tyto činnosti sledují
značně odlišné cíle než těžební aktivity, z čehož také vyplývá ona kontroverze
tohoto přístupu, jak bude ostatně ukázáno dále.
Podle ustanovení § 34 odst. 2 horního zákona se pro účely vyhledávání lokalit
vhodných pro vybudování hlubinného úložiště použije „přiměřeně“ úprava vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek nerostů, tj. ustanovení § 11 HZ. Horní
zákon ovšem upravuje vyhledávání a průzkum výhradních ložisek nerostů pouze
rámcově a v zásadě jen odkazuje na zvláštní zákon, kterým je geologický zákon.
Geologický zákon navazuje na úpravu horního zákona, když v ustanoveních § 4, § 4a a § 4b obsahuje úpravu stanovení průzkumného území pro vyhledává a průzkum výhradních ložisek nerostů. Zákonem č. 366/2000 Sb., bylo s účinností ke dni 22. 11. 2000 do geologického zákona vloženo ustanovení § 22a,
podle jehož prvního odstavce se při „vyhledávání a průzkumu území vhodného
pro zvláštní zásah do zemské kůry podle zvláštních právních předpisů [pozn.
horního zákona] se postupuje obdobně jako podle § 4a a § 4b“ geologického
zákona.125
Proč se zákonodárce rozhodl použít jiných výrazů při odkazu na použití právní úpravy vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů není zřejmé, a to ani z důvodových zpráv předmětných zákonů, které tuto skutečnost zcela opomíjí. Lze se
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Atomový zákon pouze v ustanovení § 108 odst. 4 odkazuje na zvláštní zákon.
Zákon č. 44/1988 Sb, o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) (dále také
jako „HZ“).
Zákon č. 62/1988 Sb, o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (dále také
jako „ZoGP“).
Ustanovení § 34 odst. 1 horního zákona. Ukládání radioaktivních odpadů pod zemský povrch
pak spadá pod písm. b) tohoto ustanovení. Dále jde o i) uskladňování plynů a kapalin v podzemních zásobnících [písm. a)], ii) průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry [písm. b)]
a o iii) ukládání oxidu uhličitého v přírodních horninových strukturách [písm. c)].
Viz ustanovení § 1 HZ.
Zvýraznění doplněno.
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tedy pouze domnívat, že se tak stalo nedopatřením zákonodárce. Jaké má tato
nedůslednost zákonodárce důsledky pro aplikační praxi bude ukázáno dále.

2

Analogie ve správním právu aneb přiměřené,
nebo obdobné použití právní úpravy?

Odkazuje-li zákonodárce na přiměřené nebo obdobné použití právní úpravy pro
zákonem jinak výslovně neupravené vztahy, jde podle právní teorie o případy tzv.
analogie, tj. postup sloužící k vyplnění určité mezery v právu na základě podobnosti (ne)regulovaných vztahů.126 Ve zkoumaném případě jde o tzv. rekogniční
mezeru,127 kterou je záhodno vyplnit za pomocí postupu per analogiam legis,
tedy postupem, kdy se na situaci zákonem neupravenou použije právní úpravy jiné, obdobné situace obsažené v témže právním předpisu.128 Zákonodárce
se v daném případě tímto způsobem vypořádává s absencí (mezerou) výslovné
úpravy vyhledávání a průzkumu území vhodných pro zvláštní zásahy do zemské
kůry, když stanovuje, že se na tyto činnosti má v určitém rozsahu (viz dále) použít právní regulace jiných činností, a to z důvodu podobnosti těchto činností, jak
bylo uvedeno výše.
Analogie je obecně považována za nástroj ultima ratio, který s sebou vždy
nese jistou dávku právní nejistoty.129 Nad to, použití analogie ve správním právu
naráží na určité limity vyplývající zejména z faktu, že jde svou povahou o právo

126

127

128

129

Např. GERLOCH, A. Teorie práva. 5. vydání. Plzeň, 2009, s. 133 - 134. Gerloch zde navazuje
na Knappa (KNAPP, V. Teorie práva. Praha, 1995, s. 172 - 173), když analogii chápe jako metodou výkladu práva. Toto, v české právní teorii tradiční pojetí analogie, není však přijímáno bez
kritiky, když je zřejmé, že při použití analogie dochází ne-li přímo k tvorbě práva, pak alespoň
k jeho dotváření (ke kritice uvedeného přístupu dále viz např. WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva. Praha, 2013, s. 21 a násled). Zabývat se více podstatou analogie jde na rámec
tohoto příspěvku, autor se tedy omezí pouze na toto konstatování a odkaz na výše uvedená díla.
Ke kategorizaci mezer v právu a k postupům k jejich překlenutí blíže viz KÜHN, Z. Aplikace
práva ve složitých případech: K úloze právních principů v judikatuře. Praha, 2002, s. 200 a násled. V návaznosti na provedenou kategorizaci mezer v právu, Kühn ve své práci rozlišuje další
druhy analogie, pro účely tohoto příspěvku jde však o členění ve svém důsledku nepodstatné.
GERLOCH, A. Teorie práva. 5. vydání. Plzeň, 2009, s. 133 - 134. Vedle tohoto postupu se dále
rozlišuje také postup per analogiam iuris, kdy nelze nalézt ani právní úpravu regulující situace
obdobné k situaci zákonem neupravené, a je tedy na místě takový případ řešit za použití obecných právních principů (tamtéž).
MATES, P. Analogie ve správním právu, kdy ano a kdy ne. In Správní právo. 2011, 6, s. 32.
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veřejné.130,131 Podle Matese základním kritériem pro použití analogie ve veřejném
právu je, že se tak může dít výhradně ve prospěch ochrany práv účastníka řízení
a nikoli ve prospěch práv správního orgánu – lze říci, že jde právní o princip zákazu analogie v neprospěch účastníka řízení. 132
Je-li analogie obecně postupem značně náročným, pak toto platí také v případě použití analogie v souvislosti s odkazy na použití jiné právní úpravy. Podle
metodické pomůcky Vlády,133 používá-li zákonodárce spolu s odkazem pojmu
„obdobně“, pak se má příslušná právní úprava na jinak neupravené vztahy použít v plném rozsahu. Naproti tomu, používá-li zákonodárce pojmu „přiměřeně“
spolu s odkazem na jinou právní úpravu, pak se taková úprava na dotčené vztahy
uplatní pouze v omezeném rozsahu. 134 Nad to metodologie také zdůrazňuje, že
by zákonodárce měl spíše než využívat této metody právní regulace, dávat přednost přímé právní úpravě.135 Zákonodárce se ovšem těmito zásadami spíš neřídí,
a tak např. Mates dochází k závěru, že použití těchto pojmů spolu s odkazy je
v praxi spíše nahodilé.136 To ovšem klade ještě vyšší nároky na orgány, ať již
správní úřady či soudy, aplikující právní úpravu obsahující odkaz na použití jiné
právní úpravy za použití analogie. Je nutné, aby aplikující orgány vždy své úvahy
v každém jednotlivém případě řádně odůvodnily.137

3

Soudní praxe – cíl a účel regulované činnosti

Dále bude ukázáno, jak se nastíněnou problematikou použití právní úpravy vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů pro účely vyhledávání a průzkumu lokalit
130

131
132
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Tyto limity vyplývají zejména ze zásady vázanosti státní moci zákonem (čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR
a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) platné v oblasti práva veřejného na rozdíl od
práva soukromého, kde je analogie obecně přípustná (ovšem i zde platí určitá pravidla pro její
použití, která vyplývají z podstaty analogie jako nástroje ultima ratio, resp. ze zásady ochrany
právní jistoty). K tomu dále viz např. MATES, P. Analogie ve správním právu, kdy ano a kdy ne.
In Správní právo. 2011, 6, s. 28 - 49 nebo KINDL, M. Malá úvaha o analogii ve veřejném právu.
In Právník. 2003, 2, s. 125 - 134.
HENDRYCH, D., et al. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha, 2016, s. 9 a násl.
MATES, P. Analogie ve správním právu, kdy ano a kdy ne. In Správní právo. 2011, 6, s. 42.
Nezávazný dokument vypracovaný autorským kolektivem odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením J. Vedrala dostupná online z: <https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/dokumenty/Metodicka_pomuckaIII.pdf>.
ODBOR VLÁDNÍ LEGISLATIVY ÚŘADU VLÁDY. Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III. část). [online], s. 3 - 4. Shodně také Mates (MATES, P. Analogie ve
správním právu, kdy ano a kdy ne. In Správní právo. 2011, 6, s. 38).
Tamtéž, s. 4.
MATES, P. Analogie ve správním právu, kdy ano a kdy ne. In Správní právo. 2011, 6, s. 38.
Tamtéž.
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vhodných k vybudování úložiště vypořádala soudní praxe. Rozebrány budou dvě
rozhodnutí, a to nejprve (3.1) rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 27. 2.
2018, sp. zn. 6 A 131/2015 (dále jen „Městský soud“ a „Prvostupňové rozhodnutí“) a následně (3.2) rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2019,
sp. zn. 9 As 121/2018 (dále jen „NSS“ a „Druhostupňové rozhodnutí“).
Obě předmětná rozhodnutí byla vydána ve věci stanovení průzkumného území v lokalitě Kraví hora138 a souvisejí spolu, byť tak, že NSS ve svém Druhostupňovém rozhodnutí odmítl závěry Městského soudu vyjádřené v Prvostupňovém
rozhodnutí. V dané věci musely soudy posoudit mimo jiné také problematiku,
která je předmětem tohoto příspěvku. Soudy se totiž musely vypořádat s otázkou,
v jakém stádiu celého procesu vyhledávání a povolování výstavby hlubinného úložiště mají být řešeny střety zájmů v území, resp. zda již ve fázi povolování průzkumu potencionálně vhodné lokality pro vybudování úložiště má
být zohledňována vhodnost této lokality pro takové budoucí využití území,
jak předpokládá ustanovení § 4a odst. 6 zákona o geologických pracích ve vztahu
k vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů.

3.1

Rozhodnutí Městského soudu v Praze – princip
obdobnosti

Městský soud rozhodoval o žalobě spolku dotčeného průzkumem proti Ministerstvu životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“), které vyhovělo žádosti Správy
úložišť radioaktivních odpadů139 o stanovení průzkumného území.
Žalobci namítaly absenci posouzení podle ustanovení § 4a odst. 6 ZoGP v řízení o žádosti o stanovení průzkumného území, totiž že MŽP neprovedlo posouzení střetu jiných veřejných zájmů v území se zájmem na vybudování úložiště
právě na tomto území (zájem na budoucím využití území). Podle žalobců je nutné při aplikaci předmětné právní úpravy pro účely průzkumu lokalit vhodných
pro vybudování úložiště vycházet z příkazu zákonodárce aplikovat tuto právní
úpravu obdobně, jak je uvedeno v ustanovení § 22a odst. 1 ZoGP, a tedy provést
i toto posouzení.

138
139

Jedna ze 7 vybraných lokalit pro provedení bližšího průzkumů geologických podmínek.
Státní organizace zřízená rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 107/97, ze dne 20. 5.
1997 podle ustanovení § 26 zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (starý atomový zákon).
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Naproti tomu MŽP bylo názoru,140 že z předmětné právní úpravy nevyplývá
MŽP povinnost vyhodnocovat střet zájmu na vybudování úložiště s jinými veřejnými zájmy v území v řízení o stanovení průzkumného, ale toliko pouze poměřovat střet zájmu na samotném provedení průzkumu s jinými veřejnými zájmy
v území. Podle názoru MŽP provést vyhodnocení střetu zájmu na vybudování
úložiště s jinými zájmy v území není v tomto stádiu možné, neboť dokud nebude
proveden průzkum všech území potencionálně vhodných pro vybudování úložiště, není možné blíže specifikovat budoucí úložiště, a posouzení by tak bylo „čistě
spekulativní“.
Městský soud při řešení této otázky odkázal na judikaturu NSS141 k posuzování žádostí o stanovení průzkumného území pro účely průzkumu ložisek nerostů, ze které vyplývá, že MŽP musí při posuzování žádosti provést posouzení
nejen střetu jiných veřejných zájmů v území se zájmem na provedení průzkumu,
ale také se zájmem na následné těžbě na daném území (zájmem na následném
využití území). Posuzování žádostí o stanovení průzkumného území pro těžební
aktivity tedy probíhá následovně:

Graf 1. Postup při těžebních záměrech
Na základě této judikatury pak Městský soud vyjádřil názor, že žadatel o stanovení průzkumného území pro účely vyhledání lokality vhodných pro vybudování úložiště je povinen doložit také „alespoň hrubý plán činností a postupů,
základní parametry, vlastnosti, či podmínky fungování hlubinného úložiště jaderného odpadu tak, aby se mohl správní orgán jím náležitě zabývat a posoudit, zda
neexistuje veřejný zájem, který by převýšil zájem na následném využití území“.
Městský soud pak uzavřel, že MŽP je povinno při posuzování žádosti poměřovat
140

141
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Zde je potřeba uvést, že MŽP se posouzením střetu zájmů ve svém původním rozhodnutí vůbec
nezabývalo a bylo proto rozhodnutím ministra zrušeno. Následně MŽP o žádosti rozhodlo znovu (vyhovělo) a toto rozhodnutí bylo znovu předmětem přezkumu ministra. Ve svém druhém
rozhodnutí však již ministr odmítl svůj původní názor a naopak uvedl, že z ustanovení § 4a
odst. 6 ve spojení s ustanovením § 22a odst. 1 ZoGP vyplývá MŽP pouze povinnost zabývat
se výhradně střetem zájmu na provedení průzkumu s ostatními veřejnými zájmy v území. Toto
druhé rozhodnutí ministra bylo následně napadeno předmětnou správní žalobou.
Rozhodnutí NSS ze dne 17. 12. 2010, sp. zn. 7 As 70/2009.
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jiné veřejné zájmy nejen se zájmem na provedení průzkumu, ale také se zájmem
na budoucím vybudování úložiště na daném území.
Ačkoli to z Prvostupňového rozhodnutí výslovně nevyplývá, Městský soud
vycházel z ustanovení § 22a odst. 1 ZoGP a ustanovení § 4a odst. 6 aplikoval
obdobně, když jej použil v plném rozsahu, a to i s přihlédnutím k aplikační praxi
této úpravy. Rozdíly v povaze činností, resp. jejich cílech, se přitom Městský
soud vůbec nezabýval.

3.2

Rozhodnutí NSS – princip přiměřenosti

Proti Prvostupňovému rozhodnutí se MŽP bránilo kasační stížností u NSS. MŽP
rozvedl svou úvahu o neúčelnosti, resp. nemožnosti vyhodnocení vlivu potencionálního vybudování úložiště po provedení průzkumu v dané lokalitě v řízení
o stanovení průzkumného území. Podle MŽP povolení průzkumu ještě neznamená, že úložiště bude v dané lokalitě následně vybudováno, když smyslem
takového „průzkumu je ověřit, zda jsou v dotčené lokalitě vhodné podmínky“
pro vybudování úložiště.
NSS odmítl závěry Městského soudu, když zdůraznil, že „vůdčím principem“
pro analogickou aplikaci právní úpravy vyhledávání a průzkumu pro těžební záměry na průzkum lokalit pro vybudování úložiště není princip obdobnosti obsažený v geologickém zákoně, ale princip přiměřenosti uvedený v ustanovení § 34
odst. 2 horního zákona. NSS tak mohl poukázat na rozdílnost předmětných činností.142 Při stanovování průzkumného území pro těžební záměry se předpokládá
zájem investora na následném dobývání zjištěného ložiska, a to vzhledem k finanční náročnosti průzkumných prací. Je tedy účelné, aby se již ve fázi povolování průzkumu zohlednilo, zda v daném území není dán jiný veřejný zájem, který
by následně znemožnil povolení dobývání zjištěného a prozkoumaného ložiska,
čímž by došlo také k zmaření investice investora. Naproti tomu průzkum území
pro účely vybudování úložiště slouží „pouze k ověření, zda je realizace hlubinného úložiště v dané lokalitě vůbec možná“. Vzhledem k tomu, že průzkum
pro tyto účely probíhá ve více lokalitách je zřejmé, že úložiště nebude vybudováno ve všech těchto lokalitách. V takové situaci by podle NSS bylo „předčasné
a neúměrně přísné požadovat po správních orgánech, aby se zabývaly otázkou
existence veřejných zájmů bránících výstavbě hlubinného úložiště“. Toto posouzení bude možné provést teprve poté, co proběhne průzkum všech lokalit
142

NSS zde odkázal na své předchozí rozhodnutí ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. 4 As 155/2018, vydané
v souvislosti s povolováním průzkumu v lokalitě Čihadlo.
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a na základě výsledků těchto průzkumů bude vybrána nejvhodnější lokalita, a to
s přihlédnutím k důsledkům jaké jednotlivé varianty budou mít pro vybranou lokalitu a dotčené veřejné zájmy na daných území. Tyto své závěry NSS následně
také potvrdil ve věci stanovení průzkumného území pro lokalitu Hrádek.143
NSS tedy došel k závěru, že zatímco u průzkumu pro těžební záměry se má
postupovat od posouzení veřejných zájmů včetně zájmu na následném využití území v daném území k povolení průzkumu a případně následně také těžby,
u průzkumu pro účely vyhledání lokalit vhodných pro vybudování úložiště se má postupovat obráceně, a to nejprve provést průzkum, poté vyhodnotit
jednotlivé lokality podle vhodnosti jejich proveditelnosti při zohlednění jiných
dotčených veřejných zájmů a následně přistoupit k realizaci záměru vybudování
úložiště – viz graf 2.:

Graf 2. Postup při záměru na vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

Závěr
Je zřejmé, že aktivity směřující k vybudování úložiště představují velice specifické a do značné míry také kontroverzní činnosti. Regulovat tyto činnosti nepřímo
za použití analogie se tak jeví jako naprosto nevhodné, neboť základní předpoklad pro použití analogie není v daném případě naplněn – průzkum směřující
k výběru lokalit vhodných pro vybudování úložiště není dostatečně podobnou
činností, resp. má do značné míry jiný cíl, než průzkum ložisek nerostů. Regulace
za pomoci analogie není dále vhodná vzhledem k právní nejistotě, kterou tato
metoda právní regulace obnáší. Míru právní nejistoty zákonodárce ještě zvyšuje
bezdůvodným rozdílným odkazem na přiměřené (horní zákon) a obdobné (zákon
o geologických pracích) použití právní úpravy vyhledávání a průzkumu ložisek
nerostů pro těžební záměry pro účely průzkumu lokalit vhodných pro vybudování úložiště. Následkem toho pak musí základní otázka, jakou právní úpravou,
resp. právní úpravou v jakém rozsahu se mají takto zásadní činnosti řídit, být
143
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Rozsudek NSS ze dne 29. 5. 2020, sp. zn. 4 As 155/2018-63.

PRÁVNÍ ASPEKTY VYHLEDÁVANÍ LOKALIT PRO UKLÁDÁNÍ RADIOAKTIVNÍHO ODPADU (CZ)

vykládána soudy až během realizace tohoto záměru. Zákonodárce se zcela zjevně, a to ještě před zahájením celého procesu výběru lokality pro vybudování úložiště, měl zaměřit na příslušnou právní úpravu, tuto revidovat, anebo spíše věnovat celému procesu samostatnou zvláštní úpravu, nikoli pouhý odkaz obsažený
v normách horního práva.
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UKLADANIE RÁDIOAKTÍVNEHO ODPADU
A VYHORETÉHO JADROVÉHO PALIVA (SK)144
DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE
AND SPENT NUCLEAR FUEL (ENG)
Lucia Čerňanová, Matúš Michalovič
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Slovenská republika
Abstrakt: Predkladaný článok sa zaoberá problematikou ukladania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva v podmienkach Slovenskej republiky
s reflexiou na základnú právu úpravu, ktorá sa tejto oblasti týka. Článok zároveň
popisuje vývoj hlbinného úložiska rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva ako konečného spôsobu ich uloženia. Poukazuje na výhody takéhoto
konečného ukladania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva.
Abstract: The presented article deals with the issue of storage of radioactive waste and spent nuclear fuel in the conditions of the Slovak Republic with
a reflection on the basic law regulation that applies in this area. The article also
describes the development of a deep geological repository for radioactive waste
and spent nuclear fuel as the final way of their disposal. It points out the advanta
ges of such final storage of nuclear waste or spent nuclear fuel.
Kľúčové slová: rádioaktívny odpad, vyhoreté jadrové palivo, ukladanie rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva, hlbinné úložisko
Key words: radioactive waste, spent nuclear fuel, disposal of radioactive waste
or spent nuclear fuel, deep repository
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Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy
č. APVV-18-0534.
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1.

Úvod

Ukladanie rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva predstavuje
tému, ktorej je potrebné venovať pozornosť predovšetkým s ohľadom na ochranu
životného prostredia, života a zdravia obyvateľstva. Zároveň ide o problematiku,
ktorá zasahuje do viacerých oblastí, ako je životné prostredie, odpadové hospodárstvo, energetika či bezpečnosť.
V krajinách, ktoré využívajú jadrovú energiu, sa kladie dôraz na bezpečnosť
nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, ako aj
ich zneškodňovanie, uskladňovanie a ukladanie, najmä z dôvodov zabezpečenia
adekvátnej ochrany obyvateľstva a životného prostredia, a to nielen v súčasnosti,
ale aj smerom do budúcnosti. Záujem o ochranu zdravia a životného prostredia v súvislosti s jadrovou energetikou predstavuje zároveň napĺňanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja ako jedného zo základných princípov uplatňujúcich
sa v oblasti starostlivosti a ochrany životného prostredia. V rámci stanovených
cieľov trvalo udržateľného rozvoja je záujem na zosúladení energetiky a ochrany životného prostredia. Vo všeobecnosti sa primárne uprednostňuje znižovanie
tvorby rádioaktívnych odpadov. Po vyprodukovaní odpadov je následne kladený
dôraz na ich bezpečné zneškodňovanie. Okrem uvedeného je v danej oblasti nevyhnutné kontinuálne zabezpečovať elimináciu negatívnych vplyvov na životné
prostredie, dôsledné dodržiavanie právnych predpisov, pravidelný monitoring
vplyvov jadrovej energetiky na životné prostredie, informovanosť verejnosti
a nevyhnutá je taktiež medzinárodná spolupráca.145
V súčasnosti sa Slovenská republika, ale rovnako aj všetky krajiny s rozvinutou jadrovou energetikou zameriavajú na možnosti bezpečného konečného
uloženia rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva, a to predovšetkým takým spôsobom, aby sa eliminovali záväzky vyplývajúce zo súčasného
využívania jadrovej energie pre budúce generácie. Do úvahy prichádzajú viaceré
alternatívne riešenia. Jednou z najdiskutovanejších metód, ktorá sa zároveň dosiaľ preukazuje ako najvhodnejšia, je metóda hlbinného geologického ukladania
rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva.
Výber najvhodnejšej metódy môže predstavovať časovo náročný proces trvajúci až niekoľko desaťročí. V jednotlivých krajinách závisí od stupňa vedeckého
pokroku, technickej a ekonomickej pripravenosti, no závisí aj od spoločenskej
a politickej vôle a správneho nastavenia právnej úpravy.

145
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Trvalo udržateľný rozvoj a vplyv energetiky na životné prostredie. Dostupné na: <https://www.
siea.sk/wpcontent/uploads/files/poradenstvo/legislativa/energ_politika/enp_priloha_6.pdf>.
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2.

Legislatívne východiská

Základ právnej úpravy nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom na národnej úrovni je tvorený zákonom č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) (ďalej ako „atómový zákon)
a zákonom č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde (ďalej ako „zákon
o Národnom jadrovom fonde“) a k nim prislúchajúce vyhlášky.
Na úvod je potrebné uviesť rozdiel medzi rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom. Podľa súčasnej právnej úpravy sa vyhoretým jadrovým
palivom rozumie „jadrové palivo, ktoré bolo ožiarené v aktívnej zóne jadrového reaktora a bolo z nej natrvalo odstránené; vyhoreté jadrové palivo sa môže
považovať za použiteľný zdroj, ktorý sa môže prepracovať, alebo sa môže určiť na uloženie, ak sa považuje za rádioaktívny odpad“.146 Napriek skutočnosti,
že sa vyhoreté jadrové palivo označuje pojmom „vyhoreté“, naďalej obsahuje
produkty štiepenia významné z hľadiska rádioaktivity. Navyše sa z tohto paliva
naďalej uvoľňuje zvyškové teplo, ktoré vzniká zo stále prebiehajúcich jadrových
reakcií. Napriek postupne znižujúcej sa rádioaktivite a tiež znižujúcej sa produkcii zvyškového tepla je nevyhnutné zabezpečiť chladenie vyhoretého jadrového
paliva.147 Vyhoreté jadrové palivo možno charakterizovať ako špecifický druh
rádioaktívneho materiálu, a preto nakladanie s ním sa považuje za jeden z najnáročnejších procesov v rámci jadrovo-energetického komplexu predovšetkým
z hľadiska ochrany životného prostredia.
Rádioaktívnym odpadom sa rozumejú „akékoľvek nevyužiteľné materiály
v plynnej, kvapalnej alebo pevnej forme, ktoré pre obsah rádionuklidov v nich
alebo pre úroveň ich kontaminácie rádionuklidmi nemožno uviesť do životného
prostredia“.148 Pri rádioaktívnom odpade možno hovoriť o takom odpade, ktorý
obsahuje rádioaktívny materiál. Vo väčšine prípadov ide o vedľajšie produkty pri
výrobe energie z jadra alebo pri iných spôsoboch použitia jadrového štiepenia či
jadrových technológií v rôznych formách - v pevnej, plynnej či kvapalnej forme.
Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, sa odpady členia na dve základné kategórie, a to nebezpečné odpady a ostatné odpady. Rádioaktívne odpady zaraďujeme

146
147

148

Ustanovenie § 2 písm. t) atómového zákona.
Skladovanie a ukladanie vyhoretého jadrového paliva. Dostupné na: <https://www.energyweb.
cz /web/rao/sk/41.htm>.
Ustanovenie § 2 písm. k) atómového zákona).
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do kategórie nebezpečných odpadov na základe ich vlastností. Preto nakladanie
s rádioaktívnym odpadom podlieha osobitnej právnej úprave.149
Predmetom článku je problematika ukladania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, pričom ukladanie rádioaktívneho odpadu a vyhoretého
jadrového paliva je jedným zo spôsobov nakladania s rádioaktívnym odpadom
a vyhoretým jadrovým palivom uvádzaným v atómovom zákone. V oboch prípadoch sa pri nakladaní ako jeden zo spôsobov uvádza ukladanie rádioaktívnych
odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva. Zároveň v oboch prípadoch platí, že
preprava nie je považovaná za nakladanie s rádioaktívnym odpadom alebo vyhoretým jadrovým palivom. Právna úprava taktiež presnejšie špecifikuje pojem
„ukladanie rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva“, a to nasledujúco: „ukladaním rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva je trvalé umiestnenie rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva do úložiska rádioaktívneho odpadu alebo do úložiska vyhoretého jadrového
paliva bez úmyslu ho následne vyberať“.150 Podľa zákona o Národnom jadrovom
fonde je proces ukladania vyhoretého jadrového paliva súčasťou záverečnej časti
mierového využívania jadrovej energie ako súboru činností, ktoré sa vykonávajú
po ukončení prevádzky jadrového zariadenia.
Vnútroštátna politika nakladania s rádioaktívnym odpadom alebo vyhoretým
jadrovým palivom je založená na určitých zásadách. V stručnosti ide o zásadu
konečnej zodpovednosti za nakladanie s rádioaktívnym odpadom alebo vyhoretým jadrovým palivom. Podľa uvedenej zásady Slovenská republika zodpovedá
za tie rádioaktívne odpady a vyhoreté jadrové palivo, ktoré boli vyprodukované
na našom území. Konkrétnejšie v Slovenskej republike za zabezpečenie záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie, teda aj ukladanie rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva zodpovedá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., (ďalej len „JAVYS, a. s.,“), ktorá je právnickou osobou
vo vlastníctve štátu v zastúpení Ministerstva hospodárstva SR, ktoré je zároveň
ústredným orgánom štátnej správy pre energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov.
Rovnako konečnú zodpovednosť nesie Slovenská republika v prípadoch
ukladania rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva, ktoré boli
prepravené z územia Slovenskej republiky za účelom ich úpravy alebo prepracovania do iného štátu, či už v rámci Európskej únie alebo tretích krajín. Výnimku
z takto upravenej konečnej zodpovednosti môže tvoriť medzinárodná zmluva,
ktorá je pre Slovenskú republiku záväzná.
149
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Ustanovenie § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
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Čo sa týka produkcie rádioaktívnych odpadov, tu sa uplatňuje zásada udržateľnosti na najnižšej úrovni z pohľadu aktivity a objemu rádioaktívneho odpadu,
ktorá sa má dosahovať na základe adekvátnych opatrení a postupov pri zohľadnení vzájomných súvislostí.
V prípade nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom, t. j. vrátane ich ukladania, sa všetky procesy riadia zásadou bezpečnosti, čo
znamená zabezpečenie vhodného a bezpečného spôsobu pre konečné ukladanie
rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva.
Posledná zásada sa týka evidencie a dokumentácie nakladania s vyhoretým
jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom s cieľom zabezpečenia dostatočného množstva dôkazov pre rozhodovacie procesy, ktoré v danej oblasti prebiehajú.151
Vo všeobecnosti tak možno hovoriť o troch základných zásadách, ktoré sa
uplatňujú pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom, a to: eliminácia množstva vyprodukovaného rádioaktívneho odpadu
a vyhoretého jadrového paliva redukciou ich objemu, zaistenie bezpečnej formy finálneho ukladania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva
a súčasne zabránenie úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia počas
celej doby ich uloženia a evidencia, kontrola, dokumentácia rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva počas celej doby nakladania s nimi.
Najvýznamnejšími subjektmi, ktoré sú oprávnené vykonávať zákonmi stanovené oprávnenia a povinnosti v predmetnej oblasti, sú: Ministerstvo hospodárstva SR ako ústredný orgán štátnej správy pre energetiku vrátane hospodárenia s rádioaktívnym odpadom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov,
Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je zapojené do problematiky uskladňovania a ukladania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, čo
mu vyplýva z jeho postavenia ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasti,
okrem iného, odpadového hospodárstva, ekologických aspektov územného plánovania, geologického výskumu a prieskumu a posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďalej Úrad jadrového dozoru SR, ktorý sa z hľadiska organizácie
štátnej správy zaraďuje medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy pre oblasť
jadrového dozoru a jeho kompetencie sú ustanovené atómovým zákonom.152 Pre
oblasť financovania všetkých činností, ktoré súvisia s vnútroštátnym programom
nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom a na účely
akumulácie a správy finančných prostriedkov pre záverečnú časť mierového vy
užívania jadrovej energie, bol ustanovený Národný jadrový fond (bližšie uprave151
152

Ustanovenie § 6 zákona o Národnom jadrovom fonde.
Ustanovenia zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy.
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ný zákonom o Národnom jadrovom fonde). Nevyhnutné je tiež uviesť už skôr
spomínanú spoločnosť JAVYS, a. s., ktorá je právnickou osobou vo vlastníctve
štátu a v rámci Slovenskej republiky je oprávnená zabezpečovať záverečnú časť
jadrovej energetiky.

3.

Ukladanie vyhoretého jadrového paliva
v podmienkach Slovenskej republiky

V súčasnosti sa problematika ukladania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jad
rového paliva uberá smerom ich zneškodňovania a konečného ukladania vo forme hlbinných úložísk bez predpokladu ďalšieho nakladania s nimi. Takáto forma
spočíva v ukladaní rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva,
ktoré sú stále pomerne vysoko aktívne, do úložiska vytvoreného vo veľkej hĺbke v geologickom prostredí, ktoré z dlhodobého hľadiska predstavuje pomerne
stabilné prostredie.153 Izolácia od okolitého prostredia sa zabezpečuje prostredníctvom niekoľkonásobných izolačných bariér, ktoré by mali zabezpečiť izoláciu
až na niekoľko desaťtisíc rokov.154 Takýto spôsob konečného ukladania rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva ako najvhodnejšieho spôsobu
možno zdôvodniť na základe viacerých argumentov. Ide o spôsob, ktorý by nezaťažoval budúce generácie, pričom by sme mohli vychádzať z princípu, že súčasné generácie využívajúce jadrovú energiu zodpovedajú aj za záväzky z toho plynúce, resp. za bezpečné zneškodnenie a konečné uloženie rádioaktívneho odpadu
a vyhoretého jadrového paliva. Hlbinné úložisko by po výbere vhodnej lokality
malo eliminovať riziko presahu rádioaktivity do okolitého prostredia. Preto je
nevyhnutné v procese výberu vhodnej lokality stanoviť adekvátne kritériá výberu
a reflektovať požiadavky stanovené medzinárodnou a národnou právnou úpravou. Hlbinné úložisko je možné vytvoriť prostredníctvom technológií, ktoré sa
už v súčasnosti využívajú v rôznych odvetviach priemyslu a sú dostupné. Záleží
však od stupňa technologického vývoja a pripravenosti konkrétnej krajiny, v ktorej by sa takéto úložisko malo realizovať. Pre prípad, že by v budúcnosti malo
úložisko predstavovať riziko úniku rádioaktívnych látok alebo by sa prehodnocovalo jeho využitie či zavádzanie nových technológií, prípadne iné alternatívy,
153
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Slovenské jadrové fórum: Reálne možnosti nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a vysokoaktívnymi odpadmi. In Energia budúcnosti. 2002. Dostupné na: <http://www.sjforum.sk/
bulletin/06_02_07.htm>.
HRNČÍŘ, M. Vplyv rozdielnych prevádzkových podmienok na izotopické zloženie vyhoretého
jadrového paliva. Bakalárska práca. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave,
2020, s. 15 - 23.
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je potrebné vziať do úvahy možnosť vybudovania úložiska takým spôsobom,
aby sa umožnilo narábanie s rádioaktívnym odpadom alebo vyhoretým jadrovým palivom, ktoré sú v ňom uložené. Súčasná generácia by si tak neuzurpovala
právo prijatia konečného rozhodnutia ohľadom ukladania rádioaktívneho odpadu
alebo vyhoretého jadrového paliva bez možnosti zvrátenia tohto stavu, najmä pre
prípady ďalšieho možného využitia uložených materiálov, hrozby kontaminácie
okolitého prostredia alebo zavádzania novších technológií.
V prípade Slovenskej republiky je dosiaľ zabezpečené ukladanie veľmi nízko
aktívnych a nízkoaktívnych odpadov v tzv. republikovom úložisku. Ide o povrchové úložisko, kde dochádza k trvalému umiestneniu rádioaktívneho odpadu
s nízkou aktivitou. Republikové úložisko sa nachádza v Mochovciach. Súhlas na
jeho prevádzku bol vydaný v roku 1999 Úradom jadrového dozoru SR. Kapacita
tohto úložiska je približne 62 000 ton rádioaktívneho odpadu. Pre odpady s vyššou rádioaktivitou je nevyhnutná vyššia schopnosť izolácie od okolitého prostredia. Takéto druhy odpadov preto nie je možné v republikovom úložisku trvalo
ukladať a vyžadujú si iný typ úložiska.155 Od začiatku prevádzky republikového
úložiska tak bolo zrejmé, že ide o dočasné riešenie a problematiku ukladania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva s vyššou rádioaktivitou bude
potrebné nevyhnutne riešiť. Navyše, prijatím smernice Rady 2011/70/Euratom
z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, sa ustanovil
zákaz vývozu rádioaktívneho odpadu do krajín mimo Európskej únie s výnimkou krajín, ktoré v čase prepravy majú vybudované hlbinné úložisko. Týmto sa
podporil princíp znečisťovateľ platí, resp. zásada zodpovednosti zneškodňovania
rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva v krajine pôvodu. Viaceré krajiny tak museli pristúpiť k prijatiu opatrení vedúcich k tvorbe konečného
úložiska pre rádioaktívne odpady a vyhoreté jadrové palivo.
V podmienkach Slovenskej republiky bol program budovania hlbinného úložiska spustený už v roku 1996 vychádzajúc z federálneho programu upraveného
pre podmienky Slovenskej republiky. V rámci tohto programu sa stanovili základné charakteristiky pre výberové kritériá, na základe ktorých sa malo pristúpiť
k hodnoteniu potenciálnych lokalít vhodných na realizáciu hlbinného úložiska.
Vo fáze riešenia boli výberové kritériá zmenené v závislosti od meniacej sa praxe
vo svete pri výbere vhodných lokalít. Na základe prepracovaných kritérií bolo
vybraných predbežne 15 lokalít. Uvedený výber sa postupne zúžil na 5 lokalít a v súčasnosti sa uvažuje o dvoch najperspektívnejších z nich, a to v pohorí
Tríbeč alebo v západnej časti Rimavskej kotliny. Program vývoja hlbinného
155

Republikové úložisko RAO v Mochovciach. Dostupné na: <https://www.njf.sk/sprava-prostriedkov/poskytovanie-financnych-prostriedkov/nakladanie-s-rao/ukladanie-rao/>.
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úložiska bol v roku 2001 pozastavený. Následne bol obnovený, pričom sa priorita kládla na zhodnotenie už vykonaných prác a aktualizáciu štúdií realizovateľnosti. Budovanie a následné sprevádzkovanie hlbinného úložiska trvá niekoľko
rokov, dokonca až desaťročí a v rámci Slovenskej republiky sa nachádza stále
v prípravnej fáze. Podľa správy Slovenskej republiky spracovanej v zmysle čl.
14 ods. 1 smernice Rady 2011/70/Euratom by výber vhodnej lokality na realizáciu hlbinného úložiska mal byť ukončený do roku 2030 a do roku 2065 by malo
dôjsť k spusteniu jeho prevádzky. Okrem uvedeného je potrebné vybudovať nové
kapacity pre skladovanie vyhoretého jadrového paliva. Podobne je na tom Česká
republika, kde by ku konečnému stanoveniu vhodnej lokality malo dôjsť do roku
2025 a k sprevádzkovaniu hlbinného úložiska rovnako do roku 2065.
Ako problematická pri výbere vhodnej lokality sa ukázala zaangažovanosť
verejnosti, predovšetkým samospráv, ktoré sa vyjadrovali k umiestneniu úložiska
rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva. Zapojenie verejnosti do
tohto procesu sa ukázalo ako nevyhnutné, rovnako ako adekvátna informovanosť
a komunikácia so zainteresovanými subjektmi.
Viaceré samosprávy, resp. obce, najmä tie, na ktorých území sa nachádzajú
sklady rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva alebo v ich tesnej
blízkosti, sa z objektívnych príčin domáhali prijatia osobitného zákona, ktorý by
riešil zodpovednosť za jadrovú škodu v prípade jadrovej havárie. V roku 2015
bol schválený zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jad
rovú škodu a o jej finančnom krytí, najmä vychádzajúc zo skutočnosti, že ob
čianskoprávna zodpovednosť za jadrovú škodu a jej finančnom krytí dovtedy
upravená atómovým zákonom ako predpisom administratívnoprávneho charakteru spadajúceho do oblasti verejného práva, sa ukázala ako nie príliš vhodná
a nová úprava v režime osobitného predpisu má prevažne civilnoprávny charakter
a spadá do oblasti súkromného práva len s nevyhnutnými administratívnoprávnymi prvkami. Keďže občianskoprávna zodpovednosť za jadrové škody predstavuje špecifický druh objektívnej zodpovednosti s niektorými prvkami, ktoré sa
odlišujú od klasických inštitútov objektívnej zodpovednosti za škodu spôsobenú
zvlášť nebezpečnou prevádzkou, bol tento druh zodpovednosti vyčlenený do
osobitného právneho predpisu, ktorý okrem samotného inštitútu zodpovednosti
upravuje aj náhradu škody, podmienky finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu a niektoré osobitosti vo vzťahu k Úradu jadrového dozoru SR.156
Pre porovnanie s ostatnými krajinami Európskej únie prvenstvo v budovaní
trvalého úložiska pre rádioaktívny odpad a vyhoreté jadrové palivo patrí Fínsku.
V rámci plnenia energetickej a klimatickej stratégie vo Fínsku zastáva veľmi
156

Dôvodová správa k zákonu č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu
a o jej finančnom krytí.
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dôležitú úlohu práve jadrová energia. V súčasnosti predstavuje vo Fínsku najväčší zdroj na výrobu elektriny v krajine. Trvalé úložisko je budované na ostrove
Olkiluoto v hĺbke 400 metrov. Vybraná lokalita spĺňa podmienky na výstavbu
takého zariadenia vďaka stabilnému podložiu a minimálnemu riziku zemetrasení. Momentálne by sa trvalé úložisko malo nachádzať v testovacej fáze, ktorá
prebieha niekoľko rokov, a do prevádzky by sa malo dostať v roku 2023.157

4.

Záver

Získavanie elektrickej energie prostredníctvom jadrových elektrární je považované zo strany viacerých subjektov za veľmi ekologický spôsob vyhovujúci
životnému prostrediu predovšetkým z pohľadu aktuálne najzávažnejšieho environmentálneho problému, ktorým je zmena klímy. Pri tomto spôsobe získavania elektrickej energie nedochádza k produkcii žiadnych skleníkových plynov.
Avšak na druhej strane je potrebné prijať fakt, že neoddeliteľnou súčasťou takéhoto spôsobu získavania energie je produkcia rádioaktívneho odpadu a tiež vyhoretého jadrového paliva, ktoré sú extrémne nebezpečné pre životné prostredie
a zdravie ľudí.
Pri aktivitách a opatreniach týkajúcich sa nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom a v súčasnosti najmä s ohľadom na potrebu vybudovania hlbinného úložiska a zaistenia bezpečného zneškodňovania
rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva je nesporné prispôsobovať legislatívu, zabezpečiť adekvátnu zainteresovať verejnosti na rozhodovacích
procesoch a informovanosť o všetkých už vykonaných aktivitách a všetkých pripravovaných aktivitách a rizikách z nich vyplývajúcich. Nevyhnutné je naďalej
podporovať výskum v danej oblasti s cieľom podpory realizovateľnosti opatrení
v súlade so Stratégiou záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie,
a tým aj zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich Slovenskej republike z medzinárodných dokumentov, ktorými je viazaná, a rovnako v súlade s európskou legislatívou.
Použité zdroje:
1. Dôvodová správa k zákonu č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí.
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V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY (SK)
RESPOSITORY OF SPENT NUCLEAR FUEL IN THE LEGAL
ORDER OF THE SLOVAK REPUBLIC (ENG)158
Martin Dufala, Jana Šmelková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Slovenská republika
Abstrakt: Hlavným cieľom príspevku je priblíženie a charakteristika pojmu
„vyhoreté jadrové palivo“ a možnosti jeho trvalého uloženia do úložísk v právnom poriadku Slovenskej republiky. Príspevok sa rovnako zameriava na postup
pred začatím budovania predmetného úložiska, ako aj náležitosti potrebné na
jeho prevádzkovanie.
Abstract: The main goal of the paper is to approach and characterize the concept
of spent nuclear fuel and the possibility of its permanent storage in repositories
in the legal order of the Slovak Republic. The contribution also focuses on the
procedure before the start of the construction of the repository in question, as
well as the requisites necessary for its operation.
Kľúčové slová: vyhoreté jadrové palivo, rádioaktívny odpad, životné prostredie,
jadrová elektráreň, úložisko
Key words: spent nuclear fuel, radioactive waste, environment, nuclear power
plant, storage

Úvod
Výroba a využívanie jadrovej energie je nevyhnutne späté s pojmom „jadrový
palivový cyklus“. Tento predstavuje sériu činností a procesov spojených s využívaním uránu ako základného paliva na výrobu elektriny. Štiepením 235U
158

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy
č. APVV-18-0534.

104

ÚLOŽISKO VYHORETÉHO JADROVÉHO PALIVA V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY (SK)

tepelnými neutrónmi sa získava z čerstvého jadrového paliva v energetickom
reaktore teplo, ktoré sa v turbogenerátore mení na elektrickú energiu159. Samotný
jadrový palivový cyklus pozostáva z niekoľkých etáp:
1. ťažba a úprava uránovej rudy,
2. konverzia a obohatenie,
3. výroba paliva,
4. využitie paliva v reaktore,
5. skladovanie vyhoretého paliva,
6. prepracovanie paliva,
7. definitívne uloženie vyhoretého paliva.160
Premena energie z jadra na elektrickú energiu zahŕňa procesy spojené s produkciou vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov.161 V rámci nášho
príspevku sa zameriavame na právnu analýzu pojmu „vyhoreté jadrové palivo“
a možnosti jeho konečného uloženia.

1

Vyhoreté jadrové palivo

Základným právnym predpisom upravujúcim pojem „vyhoreté jadrové palivo“
v podmienkach Slovenskej republiky je zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) (ďalej ako „atómový zákon“), ktorý
ho definuje ako „jadrové palivo, ktoré bolo ožiarené v aktívnej zóne jadrového
reaktora a bolo z nej natrvalo odstránené“162.
Vyhoreté jadrové palivo má v zmysle uvedeného zákona dvojakú právnu povahu - v závislosti od jeho ďalšieho využitia sa môže považovať za použiteľný
zdroj, ktorý sa môže prepracovať, alebo za rádioaktívny odpad, ktorý sa môže
určiť na uloženie. Rádioaktívnym odpadom je v zmysle atómového zákona akýkoľvek nevyužiteľný materiál v plynnej, kvapalnej alebo pevnej forme, ktorý pre
obsah rádionuklidov v ňom alebo pre úroveň jeho kontaminácie rádionuklidmi
nemožno uviesť do životného prostredia.163
Vyhoreté jadrové palivo nemožno automaticky zovšeobecniť a charakterizovať
ako odpad. Aj napriek tomu, že nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v zmysle
159

160
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GALAMBOŠ, M., KRAJŇÁK, A., VIGLAŠOVÁ, E. Zadná časť jadrovej energetiky v Slovenskej republiky. In Bezpečnosť jadrovej energie. 2014, 22 (60), č. 7/8.
Jadrový palivový cyklus. Dostupné na: <https://www.seas.sk/jadrovy-palivovy-cyklus>.
GALAMBOŠ, M., KRAJŇÁK, A., VIGLAŠOVÁ, E. Zadná časť jadrovej energetiky v Slovenskej republiky. In Bezpečnosť jadrovej energie. 2014, 22 (60), č. 7/8.
Ustanovenie § 2 písm. t) atómového zákona.
Ustanovenie § 2 písm. k) atómového zákona.
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negatívne vymedzenej vecnej pôsobnosti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
(ďalej ako „zákon o odpadoch“) nie je týmto zákonom upravené, považujeme za
dôležité pojem „odpad“ ako taký definovať. Podľa zákona o odpadoch je odpadom len hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Odpadom však nie je látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
teda spĺňa nasledujúce podmienky:
a) je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba
tejto látky alebo veci,
b) jej ďalšie používanie je zabezpečené,
c) môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup,
d) vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,
e) jej ďalšie použitie je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré
ustanovujú požiadavky na výrobok, ochranu životného prostredia a ochranu
zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým
nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí,
f) spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným
predpisom, a
g) bol udelený súhlas, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad.164

2

Úložisko vyhoretého jadrového paliva – jadrové
zariadenia

Jadrové zariadenie je v podmienkach Slovenskej republiky určené ako zariadenie
na:
– výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorého súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať,
využívajú alebo využívali riadenú štiepnu reťazovú reakciu,
– nakladanie s jadrovými materiálmi (za zákonom určených podmienok),
– nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,
– nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo
– obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva.165

164
165

Ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o odpadoch.
Ustanovenie § 2 písm. f) atómového zákona.
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V súčasnosti je na našom území niekoľko opísaných zariadení, ktoré môžeme
rozdeliť do dvoch kategórií:
1. jadrové elektrárne:
– Jadrová elektráreň Bohunice V-2,
– Jadrová elektráreň Mochovce 1, 2,
– Jadrová elektráreň Mochovce 3, 4,
– Jadrová elektráreň Bohunice V-1,
– Jadrová elektráreň A-1;
2. iné jadrové zariadenia:
– technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov,
– medzisklad vyhoretého jadrového paliva,
– finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov,
– republikové úložisko rádioaktívnych odpadov,
– integrálny sklad rádioaktívneho odpadu.166
Typ jadrového zariadenia, na ktorý by sme sa ďalej zamerali, je úložisko vyhoretého jadrového paliva, ktoré sa dosiaľ v evidovanom výpočte nenachádza.
Z hľadiska priblíženia práve tohto zariadenia považujeme za dôležité zvýrazniť
rozdiel medzi pojmami „skladovanie vyhoretého jadrového paliva“ a „ukladanie
vyhoretého jadrového paliva“. Skladovanie vyhoretého jadrového paliva vrátane
dlhodobého skladovania sa od ukladania vyhoretého jadrového paliva líši zámerom následného výberu vyhoretého jadrového paliva (alebo aj rádioaktívneho
odpadu) z miesta ich uloženia. Na druhej strane ukladaním vyhoretého jadrového
paliva a rádioaktívneho odpadu je ich trvalé umiestnenie do úložiska.
Úložisko vyhoretého jadrového paliva (ale aj rádioaktívneho odpadu) je v zmys
le atómového zákona legálne definované ako jadrové zariadenie, a teda vzťahujú
sa naň všetky ustanovenia týkajúce sa výstavby jadrových zariadení v podmienkach Slovenskej republiky, ktorého hlavným účelom je ukladanie rádioaktívneho
odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva, umožňujúce ich izoláciu, kontrolu
a ochranu životného prostredia. Výstavba a umiestňovanie jadrových zariadení,
uvádzanie do prevádzky, prevádzka a vyraďovanie či uzatvorenie úložiska predstavujú jednu skupinu z činností definovaných ako proces využívania jadrovej
energie, na ktorý sa uplatňuje všeobecný zákaz s výnimkami v prípade udelenia
súhlasu alebo povolenia príslušnej verejnej autority. Atómový zákon upravuje
niekoľko na seba nadväzujúcich povoľovacích konaní v súvislosti s výstavbou
a prevádzkovaním jadrových zariadení, a to na ich:
– umiestnenie,
– stavbu,
166

Jadrové zariadenia. Dostupné na: <https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/ID/Sk-03>.
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– uvedenie do prevádzky,
– prevádzku,
– vyradenie,
– uzatvorenie úložiska,
– inštitucionálnu kontrolu.
Okrem uvedených povoľovacích konaní nemožno opomenúť proces posúdenia
vplyvu výstavby a prevádzkovania jadrového zariadenia na životné prostredie (EIA), ktorý predchádza samotnému umiestneniu stavby v zmysle zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V zmysle tohto zákona sú trvalé úložiská vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívnych odpadov
posudzované ako navrhované činnosti bez určujúceho limitu.167 Takéto navrhované činnosti sú teda obligatórne posudzované z hľadiska ich predpokladaných
vplyvov na životné prostredie bez potreby predbežného posúdenia príslušným
orgánom v zisťovacom konaní. Ako rezortný orgán je v prípade úložísk vyhoretého jadrového paliva príslušné Ministerstvo hospodárstva SR. Výsledkom procesu posudzovania vplyvu je záverečné stanovisko, ktoré je záväzným rozhodnutím pre ďalšie povoľovacie konanie. Týmto bude v našom prípade umiestnenie
stavby úložiska vyhoretého jadrového paliva.
Zároveň by sme chceli do skôr uvedeného výpočtu povoľovacích konaní doplniť kolaudačné konanie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý zároveň aplikujeme na umiestnenie a stavbu jadrového zariadenia ako lex generalis. V prípade stavieb hlbinných
úložísk vyhoretého jadrového paliva dopĺňame ešte jedno povoľovacie konanie
v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský
zákon). Ukladanie rádioaktívneho odpadu je definované ako osobitný zásah do
zemskej kôry, v ktorého dôsledku vzniká banské dielo.
V prípade umiestnenia stavby, etapy uvedenia do prevádzky a skúšobnej prevádzky je potrebný predchádzajúci súhlas. Na stavbu, uvedenie do prevádzky,
prevádzku, etapu vyraďovania, uzatvorenie úložiska a inštitucionálnu kontrolu sa
vyžaduje povolenie, rovnako ako je to v prípade nakladania s vyhoretým jadrovým palivom alebo rádioaktívnym odpadom, nakladaní s jadrovými materiálmi
v jadrovom zariadení či v ďalších prípadoch, ktoré zahŕňajú vyhoreté jadrové palivo a rádioaktívny odpad. Orgánom verejnej správy, ktorý je oprávnený vydávať
predmetné povolenia a súhlasy, je Úrad jadrového dozoru SR, ktorý plní aj úlohu
špeciálneho stavebného úradu.
V neposlednom rade je potrebné zdôrazniť možnosť ukladať vyhoreté jadrové
palivo alebo rádioaktívny odpad na základe povolenia Úradu jadrového dozoru
167

Príloha č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
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SR len v prípade právnickej osoby založenej, zriadenej alebo poverenej Ministerstvom hospodárstva SR, v ktorej má Slovenská republika 100 % majetkovú účasť.
Ďalšou kumulatívne splnenou podmienkou je vylúčenie právnických osôb, ktoré
sú držiteľom povolenia na prevádzku zariadenia na výrobu elektrickej energie
alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor
alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využívali riadenú
štiepnu reťazovú reakciu.168
Uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a ich prevádzkovanie je možné
na základe povolenia Úradu jadrového dozoru SR, pričom prevádzka zariadenia je zákonom členená na skúšobnú prevádzku a prevádzku. Ide o návrhové
konanie na základe predloženej žiadosti doloženej rozsiahlou dokumentáciou.169
Ďalšia etapa uvádzania do prevádzky rovnako podlieha povoľovaciemu konaniu
po posúdení správy o vyhodnotení predchádzajúcej etapy uvádzania do prevádzky. Ustanovenie § 19 atómového zákona, ktorý tieto procesné postupy upravuje,
zároveň odkazuje na ustanovenia zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) týkajúce sa možnosti predčasného
a dočasného užívania stavby či kolaudačného konania.170 V prípade prevádzky
úložiska vyhoretého jadrového paliva po ukončení umiestňovania vyhoretého
jadrového paliva vrátane jeho uvedenia do dlhodobo bezpečného stavu nasleduje
právne uzatvorenie úložiska, ktoré spolu s inštitucionálnou kontrolou podlieha
predchádzajúcemu povoleniu Úrad jadrového dozoru SR.

Záver
Trvalé ukladanie vyhoretého jadrového paliva predstavuje záverečnú časť jadrovej energetiky ako činnosti mierového využívania jadrovej energie. V podmienkach Slovenskej republiky sú právne aspekty vybudovania úložiska upravené
najmä atómovým zákonom, no zahŕňajú aj aspekty ochrany životného prostredia
najmä obligatórnosťou procesu EIA, i viaceré procesy patriace do oblasti stavebného práva. Napriek tomu, že právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje výstavbu úložiska (hlbinného) vyhoretého jadrového paliva na jeho území,
v súčasnosti takéto jadrové zariadenie na trvalé vyriešenie uloženia vyhoretého
jadrového paliva bez alternatívy jeho ďalšieho premiestňovania nemáme. Keďže
168
169
170

Ustanovenie § 2 a nasl. atómového zákona.
Uvedená v prílohe č. 1 bod C atómového zákona.
Ustanovenie § 84 ods. 3 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon): „Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku
vydá stavebný úrad na návrh stavebníka kolaudačné rozhodnutie.“
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v dôsledku neustálej produkcie vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívneho
odpadu narastá potreba trvalého vyriešenia tohto problému, je práve hlbinné úložisko predmetom kvalifikovaného posudzovania a hľadania najvhodnejšej lokality, a to v spolupráci s Českou republikou.
Nami analyzovanú právnu úpravu vrátane odborne spracovaného zoznamu
príloh a povinnej dokumentácie ako neoddeliteľných súčastí žiadostí o vydanie
súhlasu či povolenia príslušného orgánu považujeme za optimálnu, hoc značne
roztrieštenú.
Pri využívaní jadrovej energie však administratívnu, odbornú a právnu náročnosť považujeme za adekvátnu, ba priam žiaducu, a to aj s ohľadom na základné
zásady jej mierového využívania, ktoré kladú dôraz na bezpečnostné aspekty,
účelnosť, vyváženie rizík a ochranu života, zdravia a životného prostredia.
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NOVÁ LEGISLATÍVA V STRATÉGII ODPADOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY (SK)
NEW LEGISLATION IN THE WASTE STRATEGY
OF THE SLOVAK REPUBLIC (ENG)
Eleonóra Marišová, Zuzana Ilková, Jana Ďurkovičová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií
a regionálneho rozvoja
Slovenská republika
Abstrakt: Slovenská republika sa vyznačuje vysokou produkciou odpadu vrátane komunálneho odpadu s nízkou mierou recyklácie. Táto situácia nepriaznivo
ovplyvňuje kvalitu životného prostredia a environmentálnu rovnováhu krajiny.
V tomto príspevku autorky analyzujú súčasnú legislatívu Slovenskej republiky
o odpadoch, najmä v časti upravujúcej zber kuchynského bioodpadu a schémy
návratnosti jednorazových obalov od nápojov a jej súlad s právnymi predpismi
Európskej únie v oblasti odpadu. Zároveň hodnotia aj plnenie Stratégie životného prostredia Slovenskej republiky do roku 2030 a Programového vyhlásenia
vlády SR na roky 2020 – 2024. Čerpajú z názorov zahraničných a domácich
autorov zaoberajúcich sa odpadom, recykláciou a obehovou ekonomikou. Podľa
súčasného právneho stavu na Slovensku sú za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zodpovedné obce. Splnenie tejto povinnosti sa
však nevzťahuje na obce, ktoré si uplatnili jednu zo štyroch zákonných výnimiek. S účinnosťou od 1. januára 2021 sa odstraňuje dôvod zákonnej výnimky,
a to ekonomická neznášanlivosť nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. S účinnosťou od 1. januára 2023 bude jediným dôvodom na oslobodenie
od povinnosti zaviesť a zabezpečiť separovaný zber komunálneho odpadu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad dôvod, že 100 % domácností na území
určitých obcí kompostuje svoj vlastný odpad.
Abstract: The Slovak Republic is characterized by high waste production, including municipal waste with a low recycling rate. This situation unfavorably affects
the quality of the environment and the environmental balance of the country. In
this paper we analyse the current waste legislation of the Slovak Republic, especially in the part regulating the collection of kitchen biowaste and the deposit-return schemes of disposable packaging for beverages and its compliance with EU
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legislation in the field of waste. At the same time, we also evaluate the fulfillment
of the Slovak Environment Strategy until 2030 and the Program Statement of the
Government of the Slovak Republic for 2020 – 2024. We draw on the opinions of
foreign and domestic authors dealing with waste and recycling and the circular
economy. According to the current legal status in Slovakia, municipalities are
responsible for the management of biodegradable kitchen waste. However, the
fulfillment of this obligation does not apply to municipalities which have proved
one of the four legal exemptions. With effect from 1. January 2021, the cause for
the legal exemption, namely the economic intolerance of biodegradable waste
management, is abolished. With effect from 1. January 2023, the only reason for
the exemption from the obligation to introduce and ensure separate collection of
municipal waste for biodegradable kitchen waste, will be the reason that 100 %
of households of certain municipality territory compost their own waste. Waste
management information system in the Slovak Republic on establishing the re
gister of waste collection facilities, collection yards, certificates, authorizations
and the obligation of producers of disposable packaging to submit an application
for entry in the registers pursuant to Act 302/2019 Coll., is efficient from 1. January 2020. The administrator, appointed by the Ministry of the Environment,
is obliged to reimburse the distributors of packaging costs associated with the
collection of waste from backed-up disposable packaging, with effect from
1. January 2023. The backup system for disposable packaging will start its performance with effect from 1. January 2023.
Kľúčové slová: európske smernice, slovenská odpadová legislatíva, biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad, informačný systém, zber zálohovaných jednorazových obalov, Envirostratégia SR do 2030
Key words: EU directives, Slovak waste legislation, biodegradable kitchen waste, information system, backup of disposable packaging, Environmental Strategy
2030

Úvod
V článku analyzujeme novú legislatívu pre zhodnocovanie odpadov v Slovenskej
republike, a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej ako „zákon o odpadoch“) a zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, a to tie časti, ktoré upravujú nakladanie s kuchynským odpadom a zálohovaním jednorazových obalov na nápoje. Sústreďujeme sa na novelizácie uvedených
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právnych predpisov s uvádzaním ich dátumu účinnosti. Súčasne uvádzame aj
nadväznosť novelizácií týchto právnych predpisov na európsku legislatívu a stratégie Slovenskej republiky smerujúce k vyššej recyklácii komunálneho odpadu
a cirkulárnej ekonomike.
Wright R. T. a Boorse D. T.171 definujú komunálny odpad ako celkové množstvo využitých materiálov pochádzajúcich z domácností a menších lokálnych
podnikov, kde je zber zabezpečený miestnou samosprávou.
Základnou víziou Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky
do roku 2030 (ďalej ako „Envirostratégia 2030“) je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo využívajúce čo najmenej
neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných toxických látok. Na základe medzinárodne porovnateľných indikátorov, ktoré merajú mieru dosahovaných
výsledkov v jednotlivých oblastiach životného prostredia, Slovensko za vyspelými krajinami najviac zaostáva v nakladaní s odpadom a v kvalite ovzdušia. Miera
recyklácie komunálneho odpadu je jedna z najnižších v Európskej únii, naopak,
skládkovanie je stále dominantná forma nakladania s odpadom a jeho miera je
jedna z najvyšších.172
V zmysle programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024 bude
Slovensko aktívne presadzovať národné záujmy a formovať environmentálnu
a klimatickú politiku Európskej únie. Bude aktívne a zodpovedne pôsobiť na
medzinárodnej úrovni a podporovať dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja
prostredníctvom využívania skúseností z transformačného a prístupového procesu.173
Ochrana životného prostredia a udržateľná spotreba budú súčasťou všeobecného povedomia občanov aj tvorcov politík. Zelený alebo trvalo udržateľný
hospodársky rast environmentálnej politiky vo svetle súčasnej environmentálnej
krízy a vyčerpania zdrojov sa diskutuje na rôznych národných a medzinárodných
politických a expertných úrovniach. Pomocou predchádzania a prispôsobenia
sa klimatickej zmene budú jej následky na Slovensku čo možno najmiernejšie.
Podľa Envirostratégie 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu vrátane jeho prípravy na opätovné použitie na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera
jeho skládkovania na menej ako 25 %. Zelené verejné obstarávanie pokryje aspoň 70 % z celkovej hodnoty všetkých verejných obstarávaní a podpora zelených
inovácií, vedy a výskumu bude na porovnateľnej úrovni s priemerom Európskej
únie. Energetická náročnosť priemyslu Slovenska sa priblíži priemeru Európskej

171
172
173

WRIGHT, R. T., BOORSE D. F. Environmental science – Toward a Sustainable Future, s. 547.
Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, s. 37.
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024, s. 96.
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únie a do roku 2020 budú mať všetky druhy obnoviteľných zdrojov výroby energie vypracované a prijaté kritériá udržateľného využívania.

Cieľ a metodika
Článok je zameraný na analýzu vybraných častí zákonov Slovenskej republiky,
ktoré upravujú problematiku odpadov (najmä kuchynského odpadu) a transparentného fungovania zálohového systému jednorazových obalov na nápoje.
Teoretické východiská článku sú spracované najmä prostredníctvom interpretácie novelizovanej legislatívy o odpadoch v Slovenskej republike – zákona
o odpadoch, zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na
nápoje, reagujúcich na legislatívu Európskej únie v oblasti odpadov. Ide najmä
o smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernicu Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica
2008/98/ES o odpade, a smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852
z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov.
Metódou analýzy a hodnotenia nadobúdania účinnosti legislatívy Slovenskej republiky v súlade s legislatívou Európskej únie skúmame, do akej miery sú
v oblasti odpadov v Slovenskej republike splnené ustanovenia uvedených smerníc Európskej únie a cieľov, ktoré si stanovila vláda SR v Stratégii environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a v Programovom vyhlásení
vlády SR na roky 2020 – 2024.
V článku sa opierame o vyjadrenia zahraničných a domácich autorov, ktorí
sa venujú problematike odpadov, ako sú Wright R. T. a Boorse D. T, Kirchherr,
Mohammed, Štrofová a ďalší.

Diskusia
Podľa Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024 patrí medzi naj
väčšie environmentálne výzvy Slovenska nízka miera recyklácie komunálneho
odpadu. Na realizáciu tejto výzvy sa vláda SR zaviazala vytvoriť najmä podmienky na zvýšenie miery energetického zhodnocovania komunálneho odpadu
vzniknutého na Slovensku, progresívne zvyšovať zákonný poplatok za skládkovanie odpadov, podporiť kompostovanie a zber bioodpadu najmä v mestských
aglomeráciách, spresniť evidenciu biologického odpadu a vydať usmernenie pre
115

ZBORNÍK Z XXI. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ
KONFERENCIE PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

obce, aby kompostovanie v domácnostiach bolo riadne započítavané do výpočtu
vytriedenia komunálneho odpadu.
Medzi dôležité dokumenty odpadového hospodárstva, ktoré každý členský
štát musí mať vypracované podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (rámcová smernica), patrí program odpadového hospodárstva a program predchádzania
vzniku odpadu.
Jedným z opatrení na dosiahnutie cieľov obmedzovania skládkovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov uvedených v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 je: „pokračovať
v zavádzaní triedeného zberu kuchynského, reštauračného odpadu a biologicky
rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad na základe štandardov triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady, základe
štandardov triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady“.174
Program na predchádzanie vzniku odpadu v Slovenskej republike na roky
2019 – 2025 si kladie za cieľ v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom znížiť množstvo biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade o 60 % do roku 2025 oproti stavu v roku 2016.175
Podľa Envirostratégie 2030 sa Slovenská republika zaviazala, že do roku 2030
obmedzí produkciu potravinového odpadu. Reštaurácie a supermarkety budú povinné potraviny ďalej využiť, napríklad darovať nezávadné potraviny charite. Ak
už nie sú potraviny vhodné na konzumáciu, budú ich môcť kompostovať, či energeticky alebo inak zhodnotiť (napr. predajom za zníženú cenu na kŕmne účely,
okrem prikrmovania voľne žijúcich zvierat). Tento záväzok slovenská legislatíva
naplnila, keďže zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, účinný od 1. januára 2017,
v § 6 ods. 7 stanovil: „Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len
ak sú bezpečné, môže prevádzkovateľ bezodplatne previesť osobe vykonávajúcej
činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci,
humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov, pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Charitatívna organizácia môže nakladať s potravinami po
uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti až po jej registrácii, pričom je povinná
pred začatím činnosti požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie úradnej kontroly každej výdajne charitatívnej organizácie podľa
osobitného predpisu.“

174

175

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020, 4.1.2. Ciele
a opatrenia pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady, s. 104 - 105.
Program na predchádzanie vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2025, s. 16.
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Podobne ako v iných krajinách Európskej únie, bude umožnené predávať takéto potraviny v osobitných zariadeniach. Podľa Envirostratégie 2030 Slovensko
odstráni označenie potravín „minimálna trvanlivosť do“ a zavedie jednotne iba
„spotrebujte do“. Označovanie „minimálna trvanlivosť“ zvyšuje produkciu potravinového odpadu a vo väčšine európskych krajín je preto zrušené. Podporí sa
predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov s dôrazom na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Domácnosti si budú môcť pohodlne kompostovať odpad, ktorý vyprodukujú. Vybuduje sa dostatočná sieť zberu a zhodnotenia
vytriedeného biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
Osobitná pozornosť bude venovaná zberu a spracovaniu zeleného odpadu (napr.
zo záhrad, parkov, či lúk). Zároveň sa zvýšia možnosti odbytu bioodpadov tým,
že o verejnú podporu budú môcť žiadať len tie bioplynové stanice, ktoré budú
odoberať vytriedený biologicky rozložiteľný odpad na výrobu bioplynu, pričom
vedľajší produkt bioplynových staníc bude zodpovedať kritériám na použitie ako
sekundárneho zdroja živín v poľnohospodárstve.
Uvedená novela zákona ustanovila v súlade s rámcovou smernicou (smernica
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade
a o zrušení určitých smerníc) doplnenie definície pojmu „biologický odpad“ v § 2
ods. 7 o ďalšie subjekty, u ktorých sa môže tvoriť biologický odpad s účinnosťou
od 1. júla 2020. V zmysle nového vymedzenia sa kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení, maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný, a porovnateľný biologický
odpad z potravinárskych závodov považuje za biologický odpad rovnako ako
odpad zo záhrad, parkov a potravinový odpad.
Hoci vytriedený kuchynský a reštauračný odpad patrí medzi tie druhy odpadov, ktoré je zakázané zneškodňovať skládkovaním, aj podľa súčasnej právnej
úpravy [§ 13 písm. e) bod 6 zákona o odpadoch] z dôvodu nesprávnej transpozície176 čl. 6 písm. a) smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach
odpadov bolo nevyhnutné novelou zákona o odpadoch v § 13 doplniť nový druh
odpadu, ktorý je zakázané zneškodňovať skládkovaním, a to odpad, ktorý neprešiel úpravou [§ 13 písm. e) bod 9 zákona o odpadoch]. Táto úprava nadobudla
účinnosť 1. januára 2021.
Za nakladanie s komunálnym odpadom zmysle § 81 ods. 1 zákona
č. 460/2019 Z. z. zodpovedá obec alebo pôvodca odpadu - fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba.

176

Ustanovenie § 13 dôvodovej správy k zákonu č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,.
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Obec zodpovedá za nakladanie so zmesovým odpadom a oddelene s vyzbieraným odpadom z domácností, za nakladanie so zmesovým tovarom z iných
zdrojov, za nakladanie oddelene vyzbieraného komunálneho odpadu z obalov, odpadu z neobalových a iných zdrojov a za nakladanie s drobným stavebným
odpadom.
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba ako pôvodca odpadu zodpovedajú za nakladanie oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov, na ktoré
sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, elektroodpad a použité batérie
a akumulátory.
Obec je pri nakladaní s komunálnym odpadom povinná zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území. Je povinná
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:
a) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,
b) jedlých olejov a tukov z domácností,
c) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
S účinnosťou od 1. januára 2021 sa povinnosť zaviesť a zabezpečiť vykonávanie
triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad nevzťahuje na tú časť obce, ktorá:
a) má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na
zhodnocovanie odpadov energetickým zhodnotením odpadu,
b) preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad,
c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách a v riedko osídlených oblastiach.
V porovnaní so súčasnou úpravou sú tieto výnimky z povinnosti zabezpečovať
zber kuchynského odpadu z domácností sprísnené v tom, že o výnimku mohla
požiadať obec a nie časť obce, ak preukázala, že najmenej 50 % obyvateľov obce
kompostuje vlastný odpad, ak preukázala, že je to ekonomicky neúnosné, pretože
náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej
hornej hranice sadzby miestneho poplatku. Ďalším dôvodom, na základe ktorého
obec mohla dostať výnimku z tejto povinnosti, bol dôvod, ak obec zabezpečila
energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov
na využitie ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. Posledným
dôvodom, na základe ktorého časť obce mohla získať výnimku na plnenie tejto povinnosti, bol dôvod, ak časť obce preukázala, že vykonávať zber takéhoto
odpadu neumožňujú technické problémy najmä v historických centrách miest
a riedko osídlených oblastiach.
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Právna úprava povinnosti obce na zber kuchynského odpadu sa ďalej sprísňuje s účinnosťou od 1. januára 2023, a to úpravou jedinej výnimky z povinnosti
zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Táto povinnosť sa nebude vzťahovať
na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.
Podrobná úprava požiadaviek na zber triedeného komunálneho odpadu je ustanovená v § 14 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. V § 14 ods. 9 uvedenej vyhlášky sú upravené požiadavky
na zabezpečenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, podľa ktorých
obce zabezpečia zberové kapacity dostupné pre každého obyvateľa počas jedného kalendárneho roka s účinnosťou 1. januára 2019.
Aj keď ktorákoľvek zo štyroch zákonných výnimiek z povinnosti zabezpečovať zavedenie a triedenie kuchynského odpadu z domácností podľa súčasného
právneho stavu sa v praxi zložito preukazovala, sme toho názoru, že prísna úprava s účinnosťou od 1. januára 2021 pre obce priniesla ďalšie administratívne a organizačné povinnosti, ako aj finančné výdavky, ktoré sa premietnu do zvýšených
nákladov na zabezpečenie systému zberu kuchynského odpadu.
Pričom podľa Šprinca177 nejde o malý objem, čo preukazujú dostupné analýzy. Jeden občan Slovenskej republiky vyprodukuje ročne 80 – 100 kg kuchynského biologického odpadu.
Komplikácie pri realizácii uvedenej povinnosti obciam môže spôsobiť plnenie požiadaviek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní pri výbere zmluvného partnera, disponujúceho s potrebných technickým vybavením na
nakladanie a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Sme
toho názoru, že v aplikácii príslušných zákonných ustanovení vzťahujúcich sa
na kuchynský odpad sa verejný záujem, ktorým je zníženie skládkovania zmesového komunálneho odpadu, stretáva s časovým tlakom na obce, čo najrýchlejšie
zabezpečiť zber a spracovanie kuchynského odpadu.
Pri plnení uvedených zákonných povinností uložených obciam bude veľmi
dôležitú úlohu zohrávať informovanie obyvateľov, aby boli motivovaní zapojiť
sa do systému triedeného zberu kuchynského odpadu. Požiadavky na zabezpečenie informačnej kampane zameranej na zvýšenie zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov bližšie upravuje vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2019.
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Súhlasíme s tvrdením Mohammed et al.178, že „odpad je nevyhnutný, pokiaľ
človek naďalej žije a vykonáva ekonomické činnosti. Väčšina vyprodukovaného
odpadu sa recykluje alebo ukladá na skládky, kde sa rozkladá po celé desaťročia
alebo dokonca storočia.
Európska únia si stanovila cieľ znížiť produkciu odpadov z obalov, čím sa
zníži konečné zneškodňovanie takýchto odpadov s cieľom prispieť k prechodu na
obehové hospodárstvo.“
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018,
ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, predchádza
vzniku takýchto odpadov a dodatočne stanovuje základné princípy opakovaného
použitia obalov, recyklácie a iného spôsobu zhodnotenia odpadov z obalov.
Všetky subjekty na Slovensku musia postupne zvyšovať úroveň vytriedenia
odpadu, čím podporujú cirkulárnu ekonomiku. Súhlasíme s názorom, že cirkulárna ekonomika sa odlišuje od „neudržateľného“ tradičného zavedením cyklického
modelu toku. Cirkulárna ekonomika je regeneratívny systém, ktorý sa zameriava
na elimináciu odpadu cez uzatváracie slučky.179 Cirkulárnou ekonomikou sa znižuje objem vyprodukovaného odpadu, ktorý by inak končil na skládkach a následne v spaľovniach.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018,
ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, ďalej ukladá
členským štátom, aby zaistili, že vykonajú ďalšie preventívne opatrenia s cieľom
zabrániť tvorbe odpadu z obalov a minimalizujú environmentálny vplyv obalov.
Podľa tejto smernice členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do
5. júla 2020.
Zamedzenie skládkovania jednorazových obalov rieši v podmienkach Slovenskej republiky § 4 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na
nápoje, ktorý nadobudol účinnosť 9. apríla 2020, a stanovuje povinnosť výrobcom obalov na účel riadneho fungovania zálohového systému:
– požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona do 60 dní od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu,
– registrovať u správcu zálohované jednorazové obaly na nápoje, pred ich uvedením na trh.
Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v § 5
ukladá povinnosti distribútorom obalov, ktorí vykonávajú predaj nápojov
178
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MOHAMMED, M., DONKOR, A., OZBAY, I. Bio-Drying of Biodegradable Waste for Use as
Solid Fuel: A Sustainable Approach for Green Waste Management, s. 90.
KIRCHHERR, J., REIKE, D. & HEKKERT, M. Conceptualizing the circular economy: Analysis
of 114 definitions, s. 227.
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v zálohovaných jednorazových obaloch, okrem povinnosti uloženej výrobcom
obalov aj povinnosť registrovať sa ako odberné miesto odpadu zo zálohovaných
jednorazových obalov na nápoje u správcu, zhromažďovať odpady vytriedené
podľa druhov a odovzdať odpady zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje správcovi.
Na zabezpečenie transparentného fungovania zálohového systému sú ustanovené povinnosti správcu, ktorý bude financovať celý zálohový systém. Pred
samotným spustením zálohového systému bude potrebné, aby správca uzatvoril zmluvu o plnení povinností, ktoré vznikli zavedením zálohového systému.
Ako sme už uviedli, zmluvy so správcom bude musieť uzatvoriť každý výrobca
obalov, ktorý uvádza na trh jednorazové obaly z plastu a kovu. Nemôže nastať
situácia, že budú uvádzané na trh obaly, ktoré sú predmetom regulácie a nebudú
pokryté zálohovým systémom180.
Informačný systém odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch
v platnom znení je v zmysle jeho § 103 o registri zariadení na zber odpadov,
zberných dvoroch, osvedčeniach, autorizáciách a pod. je účinný od 1. januára
2020.
Rovnako aj registrácia výrobcov vyhradených výrobkov a súvisiacich činností, a teda povinnosť podať žiadosť o zápis do registrov podľa tohto zákona
sa realizuje elektronicky prostredníctvom informačného systému a táto právna
úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Trend poklesu skládkovania odpadov v Slovenskej republike a zvyšovania
ich recyklácie je veľmi slabý a bez razantnejších opatrení sa nezmení. Existuje
taktiež potreba dôsledného triedenia a zhodnocovania biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu. Ekonomika takto prichádza o významný objem materiálov, ktoré by mohli byť druhotne využité.
Novela zákona o odpadoch uskutočnená zákonom č. 460/2019 Z. z. prináša
do právnej regulácie odpadového hospodárstva mnohé zmeny. Je potrebné sú
hlasiť s názorom (Liebscherovej181), že ide o veľmi rozsiahlu novelu zákona
o odpadoch, ktorej úpravy budú pre prax záväzné postupným nadobúdaním účinnosti jej ustanovení od 1. júla 2020 do 1. januára 2023.
V súlade s citovaným ustanovením Envirostratégie 2030 zákon o odpadoch
v § 52 ods. 9 a 10 zavádza tzv. zálohované obaly ako obaly tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná peňažná čiastka viazaná na
obal tovaru, ktorej účelom je zabezpečiť vrátenie použitého obalu. Zálohujú sa
180
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opakovane použiteľné obaly na nápoje. Zálohovaním obalu je činnosť pri predaji
tovaru v zálohovanom obale, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej
cenu tovaru, a činnosť pri vrátení zálohovaného obalu spočívajúca vo vydaní tohto zálohu osobe, ktorá zabezpečuje vrátenie použitého obalu. Za vrátenie zálohu
sa považuje aj jeho započítanie na účely vysporiadania inej peňažnej pohľadávky. Zálohovací systém začne fungovať s účinnosťou 1. januára 2023.
Správcom je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so
sídlom na území Slovenskej republiky, založená na dobu neurčitú. Správcu zakladá právnická osoba určená Ministerstvom životného prostredia SR. Podľa § 7
ods. 1 zákona 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje je
správca povinný s účinnosťou od 1. januára 2023:
– zabezpečiť plnenie cieľov návratnosti zálohovaných jednorazových obalov
na nápoje,
– poskytovať služby výrobcom obalov a distribútorom obalov za nediskriminačných podmienok,
– určovať výšku zálohu najmenej v ustanovenej výške,
– uhrádzať distribútorom obalov náklady spojené s odberom odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov vrátane kapitálových investícií v súlade
s uzatvorenou zmluvou,
– doručiť ministerstvu životného prostredia každoročne do 31. januára aktuálny zoznam výrobcov obalov a distribútorov obalov, ktorí uzavreli zmluvu so
správcom,
– umožniť výkon štátneho dozoru uskutočňovaného podľa tohto zákona a orgánom štátneho dozoru poskytnúť pravdivé a úplné informácie, ktoré súvisia
s plnením svojich povinností,
– zverejňovať na svojom webovom sídle:
 informácie pre konečných používateľov o možnosti vrátenia odpadu z jednorazových obalov na nápoje,
 oznam o ukončení uvádzania na trh a predaja nápoja v zálohovanom jednorazovom obale; oznam musí byť zverejnený počas celej doby odberu
týchto odpadov z obalov,
 údaje z informačného systému zálohovania v agregovanej podobe každoročne do 28. februára za predchádzajúci kalendárny rok.
Správca teda bude musieť uhrádzať nielen nakladanie s vyzbieranými odpadmi z obalov, ale aj prevádzkové náklady na zabezpečenie celého zálohového
systému, okrem iného aj poplatky distribútorom za odber odpadov z jednorazových obalov alebo financovanie informačných a propagačných aktivít vo vzťahu
k zálohovému systému. Systém tak bude musieť financovať správca z vlastných
zdrojov, v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ale vylúčenou
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nie je ani podpora zo strany štátu, o ktorú môže správca požiadať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde.

Záver
Cieľom stratégií na zhodnocovanie odpadu v Slovenskej repubike je znížiť objem skládkového odpadu separáciou jeho zložiek, ktoré sa majú použiť v procese recyklácie. Veľmi dôležitá je najmä separácia biologického odpadu, pretože
predstavuje najväčšiu časť odpadu. Analýzou legislatívy a stratégií Slovenskej
republiky, ako aj legislatívy Európskej únie môžeme formulovať záver, že do
roku 2023 sa v Slovenskej republike dobuduje systém pre pôvodcov odpadu,
zabezpečia sa im potrebné informácie a kontrola dodržiavania systému, aby bolo
uľahčené triedenie odpadu. Zároveň sa zlepší funkčnosť systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zníži sa jeho administratívna náročnosť a zvýši sa kontrola
jednotlivých povinných subjektov.
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ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
Z HĽADISKA OBJEKTÍVNEJ LEHOTY NA JEJ UPLATNENIE
(SO ZÁVERMI NA VYVODZOVANIE ZODPOVEDNOSTI
ZA SPRÁVNE DELIKTY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ) (SK)
ADMINISTRATIVE LEGAL LIABILITY FOR THE OBJECTIVE
TIME LIMITATION FOR ITS APPLICATION
(WITH CONCLUSIONS FOR DRAWING RESPONSIBILTY
FOR ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE
ENVIRONMENT) (ENG)
Katarína Tóthová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Slovenská republika
Abstrakt: Autorka skúma uplatňovanie administratívnoprávnej zodpovednosti
najmä z hľadiska objektívnej lehoty. Konštatuje značnú nejednotnosť určenia jej
dĺžky pri jednotlivých správnych deliktoch. Konštatuje nemožnosť zjednotenia.
Navrhuje v registroch právnych deliktov sledovať aj dodržiavanie, resp. nedodržiavanie objektívnej lehoty, keďže tam vníma priestor na korupciu.
Abstract: The author examines the application of administrative liability, especially in terms of objective time limits. She states that there is considerable
inconsistency in determining its length, for individual administrative offenses.
She notes the impossibility of unification. It proposes to monitor compliance
with, respectively, in the registers of legal offenses and non-compliance with the
objective deadline, as there is room for corruption.
Kľúčové slová: administratívnoprávna zodpovednosť, správny delikt, subjektívna lehota, objektívna lehota, register správnych deliktov, životné prostredie, korupcia
Key words: administrative liability, administrative offense, subjective time limit,
objective time limit, register of administrative offenses, environment, corruption
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Úvod
Skôr ako načrieme do problematiky zvolenej témy, nedá nám neuviesť málo
frekventovaný výrok T. G. Masaryka, ktorého význam pre budovanie právneho
štátu má dodnes nedocenenú hodnotu a ktorý znie: „Demokracia sa začína disciplínou a zodpovednosťou.“ Autor výroku nešpecifikoval bližšie, ktorý z druhov
zodpovednosti predovšetkým mal na zreteli (morálnu, politickú alebo právnu),
v každom prípade pre právny štát má však nezastupiteľné miesto právna zodpovednosť.
Právna zodpovednosť môže mať rôznu podobu a tak fyzické osoby, ako aj
právnické osoby sa môžu stať účastníkmi toho-ktorého zodpovednostného systému. Keďže objektívnou realitou je skutočnosť, že fyzické osoby, ako aj právnické
osoby v procese svojej existencie majú najväčšiu frekvenciu kontaktov s orgánmi verejnej správy, potom je zákonité, že v praxi dochádza aj k najčastejšiemu
a možno konštatovať, že aj najpočetnejšiemu porušovaniu predpisov správneho
práva, čoho dôsledkom je aj početnosť vzniku administratívnoprávnej zodpovednosti. Právna reglementácia týchto vzťahov má verejnoprávny charakter a takmer
výlučne je súčasťou správneho práva.

1

Správne právo trestné ako súčasť správneho
práva

V rámci správneho práva ako samostatného odvetvia nášho práva existujú úseky verejnej správy, medzi ktorými existujú také systémové súvislosti, že môžeme v rámci správneho práva tieto určité skupiny právnych noriem označiť ako
stavebné právo, živnostenské právo, zdravotnícke právo, matričné právo a pod.
Determinantom začlenenia určitých právnych noriem do tej-ktorej skupiny je ich
spoločenská funkcia, t. j. realizácia určitých úloh štátu.
Jednou z úloh verejnej správy je zabezpečiť efektívny a bezporuchový chod
štátu - teda efektívne a bezporuchové plnenie úloh spravovaných, ako aj spravujúcich subjektov. Administratívnoprávne normy, ktoré dávajú právny podklad
na zabezpečenie tejto požiadavky, majú za pomoci štátnomocenských oprávnení
zaručiť ich realizáciu. Keďže početnosť týchto právnych noriem (hmotných aj
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procesných) má svoju logickú systémovú súvislosť, v rámci správneho práva
vzniklo182 dnes už nespochybňované správne právo trestné.183
V právnickej literatúre sa uvádza názor, že správne právo trestné predstavuje „pododvetvie“ správneho práva.184 Neraz sa uvádza, že ide aj o „oblasť“
správneho práva. Sme toho názoru, že terminologicky táto otázka nie je zjednotená - v každom prípade ide o subsystém v systéme noriem správneho práva.
Tento subsystém nutne musí niesť, t. j. vyznačovať sa charakteristickými znakmi
systému, v ktorom sa nachádza, t. j. správneho práva a musí mať aj svoje špecifické charakteristické znaky, ktoré zdôvodňujú jeho existenciu ako subsystému.
Takýmto znakom je represívna funkcia správneho práva trestného.
Na represívnu funkciu správneho práva trestného vo vede správneho práva sú
rozličné názory. Jednoznačne sa pripájame k tým, ktoré nepreceňujú a nefavorizujú ich represívnu funkciu na presadenie štátneho donucovania orgánmi štátnej
správy. Represívnu funkciu správneho práva trestného vnímame iba ako právny
prostriedok na zjednanie právneho stavu tam, kde v oblasti verejnej správy pri
plnení jej úloh dochádza k porušovaniu a neplneniu právnych povinností spravovanými subjektmi do takej miery, že to sťažuje alebo znemožňuje výkon
úloh orgánov verejnej správy daných platným právom. Povedané inými slovami - hroziaca sankcia, za ktorou je štátne donútenie, má byť iba sprievodným
znakom administratívneho donútenia (t. j. vyvodenia zodpovednosti) a nie jeho
finálnym cieľom. Je iba prostriedkom na dosiahnutie finálneho cieľa, ktorým je
bezporuchová realizácia stavu (úlohy) daného platným právom.
Týmto sa vlastne líši administratívnoprávna zodpovednosť od trestnoprávnej
zodpovednosti, pri ktorej je finálnym cieľom presadenie postihu za porušenie
platného práva, a to donucovacou mocou štátu.
Uvedené (možno aj obšírnejšie) skôr prezentované názory tvoria „odrazový
mostík“ pre ďalšiu analýzu významu lehôt pri uplatňovaní administratívnoprávnej zodpovednosti tak na úrovni legislatívnej úpravy, ako aj aplikačnej praxe.

182

183

184

Český teoretik P. Mates vo svojich prácach uviedol, že pojem „správny delikt“ bol po prvýkrát
vymedzený už v jozefínskom Všeobecnom zákonníku o zločinoch a trestoch z roku 1787. Porovnaj MATES, P. a kol. Základy správneho práva trestného. 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015,
s. 11.
Prvá neúplná kodifikácia priestupkového práva sú zákon č. 88/1950 Sb. Trestný zákon správny
a zákon č. 89/1950 Sb. o trestnom konaní správnom.
Porovnaj HORVAT, M. Pojem, predmet, systém a pramene správneho práva trestného. In HAMUĽÁKOVÁ, Z., HORVAT, M. Základy správneho práva trestného. Bratislava : Wolters
Kluwer, 2019, s. 13.
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2

Význam objektívnej lehoty pre uplatnenie
administratívnoprávnej zodpovednosti

V správnom práve delíme lehoty185 na hmotnoprávne a procesnoprávne, zákonné
alebo určené správnym orgánom, ako aj subjektívne a objektívne. Bližšie186 sa
o všetkých zmieňovať by bolo - vzhľadom na zvolenú problematiku - odbočenie
od merita analyzovanej problematiky, aj keď s ňou nesporne súvisia a nemožno sa o nich nezmieniť. Keďže administratívnoprávna zodpovednosť môže mať
rôznu podobu (priestupky, iné správne delikty fyzických osôb, správne delikty
právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, ako aj fyzických osôb vykonávajúcich kvalifikované činnosti, správne poriadkové delikty, správne disciplinárne delikty187), potom aj právna reglementácia ich uplatnenia čo do jednotlivých lehôt je značne variabilná. Z hľadiska vyvodenia administratívnoprávnej
zodpovednosti188 má, podľa nášho názoru, význam stanovená subjektívna lehota
a najmä objektívna lehota na vyvodenie zodpovednosti.
Platný právny stav na vyvodzovanie administratívnoprávnej zodpovednosti
z hľadiska subjektívnej lehoty je nasledujúci:
– pri priestupkoch zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ustanovuje dvojročnú prekluzívnu lehotu, v ktorej je možné vyvodiť zodpovednosť za priestupok. Lehota začína plynúť dňom spáchania priestupku a končí uplynutím
dvoch rokov. V tejto lehote musí rozhodnutie nadobudnúť právoplatnosť
najneskôr v jej posledný deň. Spomenutá dvojročná lehota je, podľa nášho
názoru, zároveň objektívnou lehotou a teoreticky aj subjektívnou lehotou;
– pri iných správnych deliktoch fyzických osôb je lehota na vyvodenie zodpovednosti riešená iným prístupom ako pri priestupkoch. Prevažná časť zákonov o správnych deliktoch kombinuje plynutie subjektívnej lehoty a objektívnej lehoty. Začiatok plynutia subjektívnej lehoty sa spája s okamihom
dozvedenia sa o spáchaní správneho deliktu správnym orgánom a objektívna
lehota začína plynúť okamihom spáchania správneho deliktu. Početne menšia
185

186

187

188

V správnom práve, teda aj v správnom práve trestnom treba od lehôt odlišovať tzv. termíny,
ktoré predstavujú určitý okamih deja, konania, realizácie určitej aktivity, poprípade pasivity atď.,
napríklad termín začatia školského roka, termín výplaty dôchodku, termín nástupu na materskú
dovolenku. Tieto časové kategórie nie sú predmetom tohto článku.
Bližšie k tomu SREBALOVÁ, M. In VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Všeobecná
časť. 2. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2019, s. 85 - 87.
HAMUĽÁKOVÁ, Z. In VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vyd.
Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 208.
Správne právo okrem administratívnoprávnej zodpovednosti reguluje aj časť problematiky
zodpovednosti za výkon verejnej správy, upravený v čl. 46 ods. 3 Ústavy SR, a to zákonom
514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

129

ZBORNÍK Z XXI. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ
KONFERENCIE PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

časť zákonov upravujúcich správne delikty - podobne ako pri priestupkoch upravuje iba objektívnu lehotu, ako aj pri priestupkoch - upravujú iba objektívnu lehotu na vyvodenie zodpovednosti. Avšak jej dĺžka plynutia nie je
ujednotená ako pri priestupkoch189. V tejto súvislosti si treba povšimnúť, že
v správnom práve trestnom pri správnych deliktoch fyzických osôb platné
právo na uplynutie objektívnej lehoty niekedy viaže možnosť v tejto lehote
začať konanie, avšak inokedy ustanovuje, aby v objektívnej lehote ro
zhodnutie nadobudlo právoplatnosť;
– pri správnych deliktoch právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
je vyvodenie administratívnoprávnej zodpovednosti viazané na zachovanie
subjektívnej a objektívnej lehoty, pričom ich dĺžka je v jednotlivých právnych
predpisoch rôzne upravená s tým, že tieto lehoty sú prekluzívne;
– v správnych disciplinárnych deliktoch je značná variabilita určenia subjektívnej lehoty a objektívnej lehoty na vyvodenie administratívnoprávnej zodpovednosti. Keďže pri týchto deliktoch190 je úprava lehôt predmetom nielen
značného počtu zákonov, ale aj predmetom interných predpisov vykonávateľov verejnej správy, ich zovšeobecnenie presahuje možnosti našich úvah
vzhľadom na nosnú tematiku. Početnosť spomenutej variability lehôt možno
prezentovať napríklad pri správnych disciplinárnych deliktoch osôb pozbavených osobnej slobody na základe rozhodnutia súdu, kde subjektívna lehota na
uloženie správneho disciplinárneho trestu je lehota 30 dní odo dňa, kedy sa
o disciplinárnom previnení dozvedel príslušník Zboru väzenskej a justičnej
stráže;
– pri správnych poriadkových deliktoch bez ohľadu na to, v akom procesnom
postupe vznikli platí zásada vyvodenia zodpovednosti v čo najkratšej lehote.
Vychádzajúc zo skôr takmer telegraficky uvedených informácií možno sumarizovať nasledujúce poznatky:
a) Nie všetky správne delikty majú platným právom ustanovenú subjektívnu
lehotu aj objektívnu lehotu na vyvodenie administratívnoprávnej zodpovednosti.

189

190

Tieto lehoty môžu byť kratšie ako dvojročná lehota, avšak aj dlhšie. Dosiaľ v právnickej literatúre nebola uskutočnená ich bližšia analýza ani uvedené determinanty určovania dĺžky týchto
lehôt.
V správnom práve rozoznávame početnosť správnych disciplinárnych deliktoch a to: správne
disciplinárne delikty osôb v štátnej službe alebo v služobnom pomere, správne disciplinárne delikty členov stavovských komôr, správne disciplinárne delikty žiakov a študentov škôl, správne
disciplinárne delikty osôb pozbavených osobnej slobody na základe rozhodnutia súdu a zvyškové správne disciplinárne delikty. Porovnaj HORVAT, M. In HAMUĽÁKOVÁ, Z., HORVAT, M.
Základy správneho práva trestného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 241.
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b) Pokiaľ platné právo ustanovuje subjektívnu lehotu, táto nikdy nie je dlhšia
ako objektívna lehota.
c) Určovanie začiatku plynutia subjektívnej lehoty sa v platnom práve situovalo
na momenty, kedy sa príslušný správny orgán dozvedel o spáchaní správneho
deliktu.
d) Určovanie začiatku plynutia objektívnej lehoty sa ustálilo v platnom práve na
deň spáchania správneho deliktu.
e) V platnom práve je rôzny prístup nielen k otázke dĺžky objektívnej lehoty, ale
aj v otázke, ktoré právne úkony musia byť v tejto lehote uskutočnené a ktoré
už nemožno uskutočniť.
Vychádzajúc zo skôr uvedeného sme toho názoru, že poznatky ad b), c), d) možno
považovať za stav de lege lata, ktorý si nevyžaduje zmenu legislatívnej úpravy.
Pokiaľ ide o legislatívnu situáciu uvedenú ad a), považujeme ju za nezávadnú,
aj keď vo vývojových tendenciách zdokonaľovania vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti určenie subjektívnej lehoty vo všetkých správnych
deliktoch môže iba prispieť ku kvalitnejšej aplikačnej praxi.
Pokiaľ ide o legislatívnu situáciu ad e), tak tu máme značný apel na presadenie
unifikačnej tendencie v právnej reglementácii jednotlivých druhoch správnych
deliktov. Podľa nášho názoru by v rámci objektívnej lehoty na jej zachovanie
malo postačovať začatie konania o tom-ktorom správnom delikte. Požadovať, aby bolo v objektívnej lehote vydané rozhodnutie, dokonca, aby nadobudlo
rozhodnutie právoplatnosť, je nerozumná požiadavka, nehovoriac o požiadavke
realizácie sankcie v objektívnej lehote. Zdôvodníme v ďalších úvahách.
Uplynutie objektívnej lehoty má - ako sa v právnickej literatúre zhodne
uvádza - prekluzívny charakter. V čom však nie je ujednotenie, to je otázka, či
zaniká trestnosť alebo vyvodenie zodpovednosti. Obe alternatívy majú svojich
zástancov. Dokonca niektorí autori uvádzajú obe alternatívy, pričom jednu z nich
situujú do vzápätí uvedenej zátvorky. Sme toho názoru, že uplynutím objektívnej
lehoty zaniká zodpovednosť, ale trestnosť spáchaného správneho deliktu nezaniká a nemôže zanikať. Čo je raz platným právom - v našom prípade správnym
právom trestným - upravené ako nezákonná aktivita, táto aktivita nemôže stratiť
svoj charakter, t. j. trestnosť. Ak by sa totiž v praxi na základe nových právnych
skutočností zistilo, že plynutie objektívnej lehoty bolo nesprávne určené a že až
neskorší termín je dňom uplynutia objektívnej lehoty a ten je správny, potom pri
rešpektovaní „zániku trestnosti“ by v praxi mohlo spôsobiť nejasnosti a problémy.
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Podchytením všetkých správnych deliktov a následným vyvodením zodpovednosti v presne určenej objektívnej lehote sa nesporne plní aj úloha správneho
práva trestného ako prevencie kriminality.191
Určenie vhodnej objektívnej lehoty má mimoriadny význam na efektívny postih správnych deliktov. Určenie krátkej objektívnej lehoty totiž ponúka vidinu
rýchleho postihu, keďže plynutím času - vzhľadom na nižšiu nebezpečnosť týchto deliktov - spoločnosť stráca záujem na ukladaní trestov. Aspoň takýto názor
prevládal v minulosti vo vede správneho práva, čo sa prejavilo aj v určení jednoročnej zákonnej objektívnej lehoty.
Aplikačná prax však veľmi rýchlo a jednoznačne ukázala, že aplikujúce orgány neboli schopné v zákonnej objektívnej lehote vyvodzovať zodpovednosť
a množstvo započatých priestupkových konaní bolo treba z dôvodu uplynutia
objektívnej lehoty zastaviť. Tento poznatok praxe bol signálom na predĺženie
objektívnej lehoty na 2 roky od spáchania priestupku, pričom po uplynutí tejto
lehoty už nebolo možné priestupok prerokovať a samozrejme ani prijať rozhodnutie o priestupku. A to ani v prípade ukončeného dôkazného konania, v ktorom sa jednoznačne preukázalo spáchanie priestupku, poprípade sa jednoznačne
preukázala nevina obvinenej fyzickej osoby. Tento právny stav je platný dodnes.
Keďže sa predpokladá europeizácia priestupkového konania, ktorá predpokladá rozšírenie niektorých zásad trestného konania aj na správne konanie trestné, a je veľmi pravdepodobné, že k tomu príde, považujeme za vhodné tomu prispôsobiť aj úpravu objektívnej lehoty na postih priestupkov. Za najlepší variant
úpravy plynutia objektívnej lehoty považujeme - ako už bolo uvedené - považovať objektívnu lehotu za zachovanú aj vtedy, keď sa začalo konanie o správnom delikte a nebolo ešte rozhodnuté.
Keďže v poslednom období sa akcentuje skutočnosť, že efektívne a dôsledné vyvodzovanie zodpovednosti za páchanie správnych deliktov má pozitívny dopad
na znižovanie vážnejšej protispoločenskej činnosti, treba upriamiť pozornosť aj
na efektivitu. K tomu, aby bolo vyvodzovanie zodpovednosti za správne delikty
efektívne, treba, aby:
a) existovala kvalitná a domyslená právna regulácia vyvodzovania zodpovednosti za spáchaný správny delikt fyzickými osobami a právnickými osobami,
b) upravená zodpovednosť za nepostihovanie správnych deliktov fyzických
a právnických osôb kompetentnými orgánmi štátnej správy.

191

Na funkciu správneho práva trestného ako prevencie kriminality v právnickej literatúre obrátila
pozornosť K. Marczyová. Porovnaj MARCZYOVÁ, K. Prevencia kriminality a právne vedomie. In FINSTOVÁ, J., BRUNA, E., ZÁMEK, D. a kol. Prevencia kriminality v teórii a praxi.
Hodonín, 2017, s. 34 a nasl.
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K tomu, aby bolo možné vyvodzovať zodpovednosť za nevyvodenie administratívnoprávnej zodpovednosti192 treba mať evidenciu o spáchaných správnych
deliktoch. Dnes takej evidencie niet. Máme iba evidenciu o spáchaných priestupkoch. Podľa § 89a ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vedú ústredné
orgány štátnej správy ústrednú evidenciu a správne orgány svoju evidenciu prejednaných priestupkov, ktorá má obsahovať:
a) titul, meno a priezvisko páchateľa,
b) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchateľ nemá rodné číslo,
c) adresu pobytu,
d) štátnu príslušnosť,
e) údaj o doklade totožnosti,
f) miesto, dátum a čas spáchania priestupku,
g) označenie priestupku vrátane príslušného ustanovenia zákona, stručný popis
skutku a následok jeho spáchania,
h) spôsob vybavenia veci,
i) uloženú sankciu a ochranné opatrenie,
j) označenie a sídlo správneho orgánu, ktorý priestupok prejednal,
k) dátum prejednania priestupku v blokovom konaní alebo dátum nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia,
l) evidenčné číslo pokutového bloku alebo bloku na pokutu nezaplatenú na
mieste, alebo registračnú značku právoplatného rozhodnutia.193
Z uvedeného je zrejmé, že „nakŕmiť“ registre požadovanými údajmi nie je úloha
zvládnuteľná „ľavou zadnou“. Napriek požadovaným informáciám, z registrov
sa nedá zistiť, koľko priestupkov spáchaných v tom-ktorom rezorte nebolo
sankčne postihnutých (t. j. nebola vyvodená administratívnoprávna zodpovednosť) z dôvodu, že správny orgán napriek začatiu konania v lehote 2 rokov
priestupkové konanie neukončil. A práve táto informácia by bola lakmusovým
papierikom posúdenia efektívneho vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti. Dôležitosť tejto informácie zdôvodníme v záverečnej časti úvah.
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch uvádza, za akým účelom sa vedú evidencie priestupkov. Ustanovenie § 89a ods. 2 tohto zákona uvádza, že je to na

192

193

Bližšie k tomu TÓTHOVÁ, K. Vyvodzovať zodpovednosť aj za nevyvodenie zodpovednosti
vo verejnej správe? In Správne právo. 2018, č. 1 - 2, s. 24 - 32, ako aj FÍGER, J. Zodpovednosť
v riadení a jej uplatňovanie. Inštitút riadenia v Bratislave, 1985, s. 3.
Podľa § 89a ods. 7 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sa údaje v evidencii likvidujú po
uplynutí 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku alebo od zaplatenia
pokuty v blokovom konaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Osobitný zákon môže stanoviť
aj ďalšie informácie potrebné uviesť v evidenciách priestupkov.
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účely trestného konania, civilného alebo správneho procesu a osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti fyzickej osoby.194

Závery z analýzy správnych deliktov de lege lata
situované do riešenia týchto deliktov pri poškodzovaní
životného prostredia
Dnes už niet pochýb o tom, že životné prostredie, jeho ochrana a vyvodzovanie
zodpovednosti za jeho poškodzovanie je významnou úlohou jednotlivých štátov
sveta. Táto úloha štátov je nielen uznávanou požiadavkou, ale početné štáty sveta
vo svojich ústavách zakotvujú túto ich povinnosť.195 Ústava SR má trichotomické
ústavné zakotvenie ochrany životného prostredia. Zakotvuje právo na priaznivé
životné prostredie, právo na informovanie o životnom prostredí a povinnosť štátu, ale aj iných subjektov ochraňovať životné prostredie.
Z ústavnej povinnosti štátu ochraňovať životné prostredie priamo vyplýva
aj povinnosť vyvodzovať zodpovednosť za jeho poškodzovanie a zhoršovanie.
Táto zodpovednosť vyvodzovať prislúcha nielen orgánom trestnej represie, ale
aj orgánom štátnej správy.
V úvode úvah bolo uvedené, že úlohou správneho práva nie je mocensky
trestať porušenie práva, ale že administratívnoprávna zodpovednosť sa má uplatňovať iba ako prostriedok na eliminovanie porušovania práva, ktoré sťažuje alebo znemožňuje plnenie úloh verejnej správy, ktoré sú stanovené platným právom.
Táto úloha správneho práva trestného sa samozrejme uplatňuje aj na ochranu
životného prostredia. Avšak nemožno neakceptovať, že poškodzovanie životného prostredia neraz nesmeruje k znemožneniu alebo k sťaženiu plnenia úloh
štátnej správy pri zabezpečovaní jej každodenných úloh. Pri poškodzovaní životného prostredia ide o viac než len o sťažovanie plnenia úloh štátnej správy.
Preto je aj výslovná ústavná povinnosť štátu ochraňovať životné prostredie.
Sme toho názoru, že platné trestné právo správne nedostatočne reflektuje túto spoločenskú úlohu. Keď sa pozrieme a zanalyzujeme znenie napríklad
194

195

Zároveň sa v § 89a v ods. 9 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch uvádza, že na poskytovanie
údajov z evidencie priestupkov sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o sprístupňovaní
informácií, t. j. ustanovenia infozákona [zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)].
Bližšie k tomu MASLEN, M. Verejná správa a verejný záujem na ochrane a starostlivosti
o životné prostredie. In VRABKO, M. a kol. Verejná správa na rázcestí. Zborník z vedeckej konferencie konanej 27. februára 2018 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Bratislava : Wolters Kluwer, s. 210 - 212.
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vymedzenia priestupku proti životnému prostrediu v zákone č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch, tak musíme konštatovať, že je to viac než odfláknuté vymedzenie
bez konkrétnej inštruktívnej hodnoty pre aplikačnú prax.196 Obdobný charakter
má aj určenie výšky pokuty na 99 eur. Táto suma pokuty určená v § 45 ods. 2
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v porovnaní s pokutami za iné priestupky
je enormne nízka. Uvedené konštatovanie nemá za cieľ zvýšiť pokuty, ale dať do
pozornosti to, že samotné vymedzenie pojmu „priestupok proti životnému prostrediu“, ako aj jeho sankcia je neadekvátna aktuálnej celosvetovej úlohe ochrany
životného prostredia. Odlišný názor od uvedenej argumentácie asi bude tvrdiť,
že na ochranu životného prostredia v platnom práve je vo viacerých predpisoch
upravená administratívna zodpovednosť za iné správne delikty a najmä správne
delikty, ktorých sa dopúšťajú právnické osoby, ktoré spoločensky nebezpečnejším konaním poškodzujú životné prostredie ako fyzické osoby páchajúce priestupky proti životnému prostrediu.
Na takúto námietku sa ponúka nasledujúca otázka. Ak je to tak - a zdá sa, že
skutočne je - potom prečo platné právo ukladá povinnosť evidencie iba priestupkov a nie aj evidencie ďalších správnych deliktov a najmä správnych deliktov
právnických osôb?
Okrem uvedenej otázky sa ponúka aj ďalšia rečnícka otázka a to, prečo sa
nesleduje aj uplynutie objektívnej lehoty bez vyvodenia administratívnoprávnej
zodpovednosti napriek tomu, že je známe poškodenie životného prostredia, ako
aj subjekt, ktorý tento správny delikt spáchal? Skutočne si neuvedomujeme, že
vzhľadom na vysoké sankcie pre právnické osoby, ktoré sa dopustili správneho
deliktu poškodzovania životného prostredia (a to vyššie finančné sankcie než
sú aktuálne za trestný čin proti životnému prostrediu), môžu byť dôvodom bezsankčného uplynutia objektívnej lehoty na vyvodenie zodpovednosti nielen objektívne, ale aj subjektívne dôvody?
Prečo zostávajú určité kontrolné orgány nečinné a neskúmajú, či dôvodom
nečinnosti v rámci plynutia objektívnej lehoty na vyvodenie zodpovednosti za
správny delikt nebola napríklad korupcia? Veď predsa je zhodnejšia a výhodnejšia alternatíva ponúknuť niekoľkotisícové „všimné“ za nečinnosť, než zaplatiť
oveľa viac ako sankciu za správny delikt poškodzovania životného prostredia.
Je pre nás zarážajúce, že napriek kritike v niekoľkých našich vystúpeniach
a publikačnej činnosti - dokonca už niekoľkoročnému upozorňovaniu na otázku
nečinnosti správnych orgánov pri plynutí objektívnej lehoty pri správnych deliktoch a skutočnosti, že sa tým vytvára priestor pre neželateľnú korupciu v učebnici
196

Súčasťou tejto analýzy mala byť aj informácia z ústrednej evidencie, aká je početnosť vyvodzovania zodpovednosti za poškodzovanie životného prostredia podľa zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch. Žiaľ, túto informáciu sa nepodarilo získať.
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správneho práva197 - legislatíva a ani aplikačná prax tejto otázke nevenuje patričnú pozornosť.
Sme toho názoru, že veda správneho práva trestného si plní svoju spoločenskú
úlohu a na základe hĺbkovej analýzy prináša poznatky pre aplikačnú prax. Žiaľ,
aplikačná prax, ako aj legislatíva súčasného obdobia na tieto poznatky nedáva
spätnú väzbu, či už pozitívnu, alebo negatívnu. A to nie je cesta k zefektívneniu
vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti v právnom štáte.
Použité zdroje:
1. FÍGER, J. Zodpovednosť v riadení a jej uplatňovanie. Inštitút riadenia v Bratislave, 1985, s. 3.
2. HAMUĽÁKOVÁ, Z. In VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 208.
3. HORVAT, M. Pojem, predmet, systém a pramene správneho práva trestného.
In HAMUĽÁKOVÁ, Z., HORVAT, M. Základy správneho práva trestného.
Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 13.
4. MARCZYOVÁ, K. Prevencia kriminality a právne vedomie. In FINSTOVÁ,
J., BRUNA, E., ZÁMEK, D. a kol. Prevencia kriminality v teórii a praxi.
Hodonín, 2017, s. 34 a nasl.
5. MASLEN, M. Verejná správa a verejný záujem na ochrane a starostlivosti
o životné prostredie. In VRABKO, M. a kol. Verejná správa na rázcestí.
Zborník z vedeckej konferencie konanej 27. februára 2018 na Právnickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Wolters Kluwer,
s. 210 - 212.
6. MATES, P. a kol. Základy správneho práva trestného. 6. vyd. Praha : C. H.
Beck, 2015, s. 11.
7. SREBALOVÁ, M. In VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Všeobecná časť. 2. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2019, s. 85 - 87.
8. TÓTHOVÁ, K. Vyvodzovať zodpovednosť aj za nevyvodenie zodpovednosti
vo verejnej správe? In Správne právo. 2018, č. 1 - 2, s. 24 - 32.
9. VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 265.

197

V praxi totiž korupcia nevzniká len tam, kde je záujem o urýchlené vybavenie veci, ale aj tam,
kde je záujem na nečinnosti, napríklad pri plynutí objektívnej lehoty pri správnych deliktoch.
Bližšie k tomu TÓTHOVÁ, K. In VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť.
2. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 265.
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ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV
DO 5 000 TON ALEBO SPÔSOB AKO OBÍSŤ
ZISŤOVACIE KONANIE (SK)
WASTE COLLECTION AND RECYCLING FACILITY
UP TO 5 000 TONS OR WAY TO ALLOW SCREENING
PROCEDURE (ENG)198
Lenka Grešová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Slovenská republika
Abstrakt: Autor v príspevku poukazuje na jeden z potenciálnych problémov
na úseku povoľovania umiestnenia zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov. Pojednáva o možnom obchádzaní zisťovacieho konania, na základe ktorého
správny orgán rozhodnutím určí, či bude navrhovaná činnosť, v tomto prípade
zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, podliehať aj posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Zdôrazňuje aj postavenie zainteresovanej verejnosti
v uvedenom správnom konaní a možnosti verejnosti získať postavenie účastníka
konania aj v prípade, ak by nebola splnená prahová hodnota množstva odpadu za
rok, na základe ktorej navrhovaná činnosť podlieha alebo nepodlieha zisťovaciemu konaniu.
Abstract: The author of this contribution describes a potential problem that
may give a rise in special planning procedure for placement of waste collection
and recycling facility. The contribution discuss current legal framework which
“allows” project developer to avoid screening procedure, the procedure based on
which administrative authority decides whether EIA procedure is required. The
author emphasise the position of public concerned in such procedures, especially
when environmental protection is concerned and describes shortcomings of current special planning legislation, which does not guarantee the position of the
party for public concerned in a case EIA procedure did not proceeded the special
planning procedure, even though the proposed project could have negative effect
on environment.
198

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy
č. APVV-18-0534.
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Úvod
Verejný záujem na ochrane životného prostredia verzus súkromný záujem spoločností na presadzovaní svojich podnikateľských zámerov s čo najmenšou mierou konfrontácie so zainteresovanou verejnosťou a orgány verejnej správy s občas nejednoznačným prejavom, ktorý z týchto záujmov vlastne ochraňujú. Je
otázne do akej miery je takáto ochrana životného prostredia udržateľná.
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej
ako „zákon EIA“) má za cieľ účinne zabezpečiť ochranu životného prostredia
a v súlade s princípom prevencie vyhodnotiť negatívne vplyvy strategických
dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie. Na ich základe má
za cieľ získať podklad na schválenie strategického dokumentu alebo rozhodnúť
o povolení navrhovanej činnosti, prípadne prijať opatrenia na zabránenie znečistenia životného prostredia.199
Príspevok sa zameriava na posudzovanie navrhovaných činností a ich poľovaniu v následných konaniach, v konkretizácii na prípad umiestnenia zariadenia
na zber a zhodnocovanie odpadov s kapacitou do 4 800 ton ročne v obci Červeník.200
Podľa zákona EIA sa v závislosti od možných negatívnych vplyvov navrhované činnosti z hľadiska posudzovania členia na tri skupiny: navrhované činnosti podliehajúce povinnému hodnoteniu, navrhované činnosti podliehajúce
posudzovaniu na základe rozhodnutia príslušného orgánu v zisťovacom konaní
a v odôvodnených prípadoch aj navrhované činnosti neuvedené v prílohe č. 8,
podliehajúce posudzovaniu na základe rozhodnutia príslušného orgánu.201 V závislosti od druhu a rozsahu navrhovanej činnosti, ktoré sú uvedené v prílohe
č. 8 časti A alebo B k zákonu EIA, je možné teda vyvodiť, od akého rozsahu
môže mať daná činnosť negatívny dopad na životné prostredie.
199
200

201

Ustanovenie § 2 zákona EIA.
Dostupné informácie na: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-zhodnocovanie-odpadov-prima-rent-s-r-o-v-k-u-cerven>.
Dôvodová správa k § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
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Problém však vyvstáva v momente, keď samotná činnosť podlieha povinnému posudzovaniu alebo zisťovaciemu konaniu až v prípade, ak prekročí prahovú
hodnotu uvedenú v prílohe č. 8 a navrhovateľ cielene zhodnotí rozsah činnosti
pod stanovenú prahovú hodnotu. V takomto prípade nemá povinnosť postupovať
podľa zákona EIA a podať zámer príslušnému orgánu pred pokračovaním v ďalších povoľovacích konaniach (územné konanie).
V príspevku sa zaoberáme práve následným povoľovaním podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
(ďalej ako „stavebný zákon“), konkrétne konaním o umiestnení zariadenia, najmä s ohľadom na postavenie zainteresovanej verejnosti v tomto konaní a jej
prístupu k informáciách. V krátkosti priblížime konanie podľa § 18 a nasl. zákona EIA, v prípade ak rozsah navrhovanej činnosti dosahuje prahovú hodnotu.
a následne priblížime konkrétny prípad navrhovaného zariadenia v obci Červeník, ktorý podľa stanoveného rozsahu túto prahovú hodnotu po úprave nedosahuje, možnosti, aké má zainteresovaná verejnosť v územnom konaní a prax
obcí v priznávaní účastníctva zainteresovanej verejnosti v týchto konaniach vo
veciach životného prostredia.
Cieľom tohto príspevku je aj poukázať na negatívny dopad obchádzania
zákona EIA na životné prostredie a na potrebu predchádzania vzniku ďalších
„zariadení na zber a zhodnocovanie odpadov“ typu Vassal EKO, s. r. o., alebo
po novom Bratislavská recyklačná, s. r. o., voči ktorým, aj napriek zjavnému
porušovaniu právnych predpisov, nie sú schopné orgány verejnej správy, orgány
činné v trestnom konaní, ani vlastníci zasiahnutých pozemkov vyvodiť zodpovednosť. Hlavným cieľom je poukázať na nedostatok právnej úpravy zákona EIA
vo vzťahu k niektorým činnostiam a nedostatočnej právnej úprave postavenia
zainteresovanej verejnosti podľa stavebného zákona najmä v prípade, ak činnosť
nepodlieha postupu podľa zákona EIA.

1

Zainteresovaná verejnosť ako „prostriedok
dozoru“ pri obchádzaní zákona EIA

Názov kapitoly sme zvolili s cieľom poukázať na prax v prípadoch podobných
zariadeniu na zber a zhodnocovanie odpadov, ktoré malo byť umiestnené v obci
Červeník. V prípadoch, keď rozsah navrhovanej činnosti je navrhovateľom prispôsobený tak, aby nedosahoval prahovú hodnotu upravenú v prílohe č. 8 k zákonu EIA, a tým obišiel aj príslušné konania podľa tohto zákona. V prípadoch,
keď ide o územné konanie o umiestnenie zariadenia bez predchádzajúceho EIA
konania, v ktorých, podľa názoru príslušných stavebných úradov, zainteresovaná
140
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verejnosť nemá postavenie účastníka konania a nemá možnosť využiť svoje procesné práva na ochranu verejného záujmu na ochrane životného prostredia.

2

Prípad umiestnenia zariadenia na zber
a zhodnocovanie odpadov

K spomínanému problému nás priviedla informácia/podnet na Zelenú linku Ministerstva životného prostredia SR202, ktorá sa týka oznámenia začatia konania
o umiestnení zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov s maximálnou kapacitou na zber odpadov 10 000 ton a zhodnocovanie odpadov 4 800 ton ročne.
Stavebný úrad oznámil začatie konania formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce Červeník a prostredníctvom stránky obce.
Areál sa však nachádza v katastrálnom území dvoch obcí, Žltkovce a Červeník. Na základe pôvodného zámeru navrhovateľa malo byť zariadenie umiestnené na celom území areálu. V pôvodnej žiadosti o územnoplánovaciu informáciu
smerovanú obom obciam bola priložená projektová dokumentácia so stanovenou kapacitou zhodnocovania odpadov pre stavebný odpad 50 000 ton ročne
a iné odpady 5 000 ton ročne. Z dôvodu rozporu umiestnenia navrhovaného
zariadenia s územným plánom obce Žltkovce sa navrhovateľ rozhodol zariadenie umiestniť iba na území obce Červeník s tým, že prevažná časť areálu sa aj
napriek tomu nachádza v katastrálnom území obce Červeník. Návrh na začatie konania o umiestnení zariadenia adresovaný obci Červeník však obsahuje výrazné zníženie ročných kapacít zhodnocovania odpadu, konkrétne
o 50 200 ton ročne.

3

Povinnosti navrhovateľa podľa zákona EIA

Podľa zákona EIA sa v závislosti od možných negatívnych vplyvov navrhované
činnosti z hľadiska posudzovania členia na spomínané tri skupiny: navrhované
činnosti podliehajúce povinnému hodnoteniu, navrhované činnosti podliehajúce posudzovaniu na základe rozhodnutia príslušného orgánu v zisťovacom konaní a v odôvodnených prípadoch aj navrhované činnosti neuvedené v prílohe
č. 8, ktoré podliehajú posudzovaniu na základe rozhodnutia príslušného orgánu203.
202

203

Prípad si dovolíme konkretizovať z toho dôvodu, že všetky informácie, ktoré využívame v príspevku, sú verejne dostupné na stránke enviroportal.sk.
Dôvodová správa k § 18 zákona EIA.
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V závislosti od druhu a rozsahu navrhovanej činnosti, ktoré sú uvedené v prílohe
č. 8 časti A alebo B k zákonu EIA, je možné vyvodiť, akému typu EIA konania
a či vôbec podlieha navrhovaná činnosť.
S ohľadom na prílohy k podnetu zverejnenom na enviroportáli, ktoré sú dostupné na vyžiadanie od Ministerstva životného prostredia SR, v prípade tohoto zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov ide o činnosť uvedenú v príloha
č. 8 časti B (9. infraštruktúra, pol. č. 6), teda činnosť, ktorá v prípade, ak dosahuje
prahovú hodnotu 5 000 ton ročne podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18
ods. 2 písm. b) zákona EIA.

4

Postup podľa zákona EIA – zariadenie
nad 5 000 t/rok

Navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho konania204 k navrhovanej
činnosti doručiť príslušnému orgánu zámer. Príslušný orgán na základe zámeru
vykoná zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru a ro
zhodne, či sa predmet zisťovacieho konania bude posudzovať podľa zákona EIA.
Výsledkom zisťovacieho konania je rozhodnutie, ktoré určí, či sa navrhovaná
činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa zákona EIA.
V prípade, ak rozhodnutím príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť
nemá posudzovať podľa zákona EIA, rozhodnutie oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti podať návrh na začatie povoľovacieho konania. V takomto
prípade by mala výroková časť rozhodnutia obsahovať aj podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie.205
V zisťovacom konaní, ako aj v prípadnom EIA konaní má postavenie účastníka konania aj zainteresovaná verejnosť, ak prejaví záujem na navrhovanej
činnosti podaním písomného stanoviska k zámeru alebo podaním pripomienok.
Zainteresovaná verejnosť bude mať postavenie účastníka konania aj v prípade,
ak podá voči rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní odvolanie aj napriek
tomu, že nebola účastníkom prvostupňového zisťovacieho konania.
S ohľadom na prípad zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov v obci
Červeník v prípade, ak by územnému konaniu predchádzalo zisťovacie konanie, § 34 ods. 1 stavebného zákona by v takom prípade stanovoval povinnosť

204

205

Napríklad územného konania, prípadného konania o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Ustanovenie § 29 zákona EIA.
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stavebnému úradu priznať postavenie účastníka konania v územnom konaní aj
zainteresovanej verejnosti (v spojení s § 24 ods. 2 zákona EIA).

5

Postup podľa zákona EIA – zariadenie pod 5 000
t/rok

V tejto časti sa dostávame k spomínanému prípadu zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov, ktorého kapacita zhodnocovania odpadov bola stanovená na
4 800 ton ročne. S ohľadom na § 18 v spojení s prílohou č. 8 navrhovaná činnosť
nepodlieha ani povinnému posudzovaniu, ani zisťovaciemu konaniu podľa zákona EIA. Tým pádom navrhovateľovi nevyplýva povinnosť podať zámer príslušnému orgánu a môže podať rovno návrh na začatie povoľovacieho konania.
V príspevku sa nebudeme viac venovať iným druhom povoľovacieho konania206,
iba územnému konaniu o umiestnení zariadenia.
Tu vyvstáva otázka postavenia zainteresovanej verejnosti, ktorá má ako subjekt konajúci v záujme ochrany životného prostredia za cieľ dohliadať na postup
orgánov v procesoch o činnostiach, ktoré môžu mať negatívny dopad na životné
prostredie.

6

Postavenie verejnosti v územnom konaní bez
predchádzajúceho EIA konania

Stavebný zákon však v prípade, ak nepredchádzalo povoľovaciemu konaniu
konanie EIA, nepriznáva vo svojich ustanoveniach upravujúcich účastníctvo
v územnom konaní postavenie účastníka konania zainteresovanej verejnosti
a z praxi obcí vyplýva, že tieto nie sú ochotné priznávať účastníctvo nad rámec
ustanovení stavebného zákona. V takomto prípade môže nastať situácia ako
v prípade zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov v obci Červeník, a teda,
že verejnosť sa prostredníctvom verejnej vyhlášky dozvie o začatom konaní207,
avšak, v prípade žiadosti o priznanie postavenia účastníka konania, nebude obec
toto brať do úvahy a zainteresovanej verejnosti neumožní prístup k spisu.

206
207

Napríklad podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Čo nemusí byť nevyhnutne pravda vždy, napríklad ak by v danom prípade nešlo o široký okruh
účastníkov konania a stavebný úrad by nemal povinnosť oznámiť začatie konania formou verejnej vyhlášky.
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Na jednej strane má zainteresovaná verejnosť možnosť sa domáhať sprístupnenia informácií na základe infožiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a (zákon o slobode informácií). Na strane druhej,
keď ide o ochranu životného prostredia v podobných konaniach, nie je záujmom
verejnosti iba získať informácie, ale využívať aj iné procesné práva vyplývajúce z účastníctva, ako najmä navrhovať podklady na rozhodnutie, vyjadrovať sa
k nim, dávať pripomienky a podávať opravné prostriedky.
V rámci oboznamovania sa s prípadom sme zistili, že obec odmietla konať so
zainteresovanou verejnosťou, konkrétne občianskou iniciatívou ako účastníkom
konania, aj napriek tomu, že jej bola doručená žiadosť o priznanie postavenia
účastníka a stále nerozhodla o nepriznaní tohto postavenia. Na základe ďalších
informácií sme sa dozvedeli, že obec vyzvala zástupcu iniciatívy ako fyzickú
osobu, aby predložil doklady preukazujúce vlastnícke právo k susedným pozemkom odkazujúc výlučne na § 34 stavebného zákona, bez ďalšieho konania voči
občianskej iniciatíve.

7

Postavenie zainteresovanej verejnosti
v správnom konaní podľa Aarhuského dohovoru

Účasť zainteresovanej verejnosti primárne rieši čl. 6 Aarhuského dohovoru. Na
základe čl. 6 ods. 4 tohto dohovoru každá strana umožní včasnú účasť verejnosti v čase, keď sú ešte otvorené všetky možnosti a účasť verejnosti sa môže
uskutočniť efektívne. Takúto účasť majú strany dohovoru povinnosť zabezpečiť
vo vzťahu k rozhodovacím procesom, ktorými sa povoľujú navrhované činnosti
uvedené v Prílohe I a v súlade s vnútroštátnym právom taktiež pri rozhodovacích
procesoch, týkajúcich sa povoľovania aj iných činností ako sú uvedené v Prílohe
I, ktoré môžu mať významný dopad na životné prostredie (v takomto prípade
strany na tento účel určia, či určitá navrhovaná činnosť podlieha týmto ustanoveniam).
Príloha I neustanovuje iba druhy činností, ale aj prahové hodnoty rozsahu
týchto činností, od ktorých podliehajú čl. 6 ods. 1 písm. a). Ide aj o činnosti neuvedené v bodoch 1 – 19 prílohy, kde je podľa vnútroštátneho práva zabezpečená
účasť verejnosti v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Keď sa opäť vrátime k nášmu konkrétnemu prípadu, zhodnocovanie odpadov
podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona EIA, avšak až v prípade, ak je dosiahnutý rozsah činnosti v prílohe 8 časti B, teda 5 000 ton odpadu ročne.
Článok 6 ods. 1 písm. a) dohovoru sa však bude vzťahovať aj na konanie
podľa § 19 zákona EIA, teda konanie na podnet. Avšak, až po podaní takéhoto
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podnetu bude mať zainteresovaná verejnosť postavenie účastníka konania v tomto konaní a takisto aj v následných povoľovacích konaniach. Čo už môže byť
pomerne neskoro z dôvodu, že na základe príručky schválenej Ministerstvom
životného prostredia208 môže byť predmetom podnetu len navrhovaná činnosť
alebo zmena, na ktorú dosiaľ nebolo vydané povolenie umožňujúce jej realizáciu
alebo nebolo rozhodnuté o jej umiestnení.
Čo sa týka čl. 6 ods. 1 písm. b), zo znenia tohto ustanovenia nie je jasné, či
strany musia prijať kategórie navrhovaných aktivít, ktoré budú spadať pod toto
ustanovenie. Nie je taktiež jasné, ktorý orgán by sa mal zaoberať mierou dopadu
tejto činnosti na životné prostredie s cieľom zistiť, či spadá pod toto ustanovenie
a či by to mal zhodnotiť ad hoc alebo štáty musia vytvoriť inštrukcie pre orgány
verejnej správy ako správne aplikovať toto ustanovenie dohovoru na jednotlivé
činnosti.

8

Ako vnútroštátne právo odráža záväzky
Slovenskej republiky vyplývajúce jej
z Aarhuského dohovoru

Na zabezpečenie práva účasti zainteresovanej verejnosti na rozhodovaní o činnostiach týkajúcich sa životného prostredia slúži čl. 9 ods. 2 a 3 Aarhuského
dohovoru. Článok 9 ods. 2 tohto dohovoru zabezpečuje prístup zainteresovanej
verejnosti k procesu preskúmania pred súdom a/alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným na základe zákona na účely napadnúť vecnú
a procesnú zákonnosť akéhokoľvek rozhodnutia, úkonu alebo opomenutia podliehajúcemu článku 6 a v prípadoch ustanovených vnútroštátnym právom. Navyše bez toho, aby boli dotknuté skôr uvedené procesy preskúmania, na základe
čl. 9 ods. 3 dohovoru každá strana zabezpečí, ak sú splnené podmienky uvedené
v jej vnútroštátnom práve, ak nejaké sú, aby členovia verejnosti mali prístup
k správnemu alebo súdnemu konaniu umožňujúcemu napadnutie úkonov a opomenutí súkromných osôb a orgánov verejnej moci, ktoré sú v rozpore s jej
vnútroštátnym právom v oblasti životného prostredia.
Práva plynúce verejnosti z Aarhuského dohovoru boli premietnuté do viacerých osobitných predpisov v oblasti životného prostredia. Aplikačný problém
však nastáva práve v iných odvetviach práva, ktoré však upravujú rozhodovací
proces o činnostiach s potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie,
208

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike, Všeobecná príručka, 2017,
ISBN 978-80-89503-71-1.
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ako je napríklad územné konanie. Pri určitých navrhovaných činnostiach nám
medzeru vypĺňajú predpisy ako napríklad zákon EIA alebo iné osobitné predpisy, ktoré upravujú schvaľovanie danej činnosti. Avšak môže nastať situácia, keď
žiaden z týchto predpisov neposkytne zainteresovanej verejnosti možnosť účasti
a s ňou súvisiacej ochrany verejného záujmu v tejto oblasti.
Podľa dohovoru majú občania právo namietať konanie a opomenutie zo strany súkromných osôb a orgánov verejnej moci, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami
vnútroštátneho práva v oblasti životného prostredia. Po prvé, pokiaľ ide o „porušenie vnútroštátneho práva týkajúceho sa životného prostredia“, nemusí byť na
prvý pohľad preukázané, že došlo k porušeniu. Skôr muselo existovať obvinenie
verejnosti, že došlo k činu alebo opomenutiu, ktoré porušuje vnútroštátne právne
predpisy týkajúce sa životného prostredia [ACCC/C/2006/18 (Dánsko)]. Po druhé, vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa životného prostredia sa neobmedzu
jú na práva na informovanie alebo účasť verejnosti, ktoré sú zaručené dohovorom, ani na právne predpisy, v ktorých je životné prostredie uvedené v názve
alebo v predmete úpravy daného predpisu. Rozhodujúce je skôr to, či predmetné
ustanovenie nejako súvisí so životným prostredím. Článok 9 ods. 3 dohovoru sa
teda vzťahuje aj na konania a opomenutia, ktoré môžu byť v rozpore s ustanoveniami, okrem iného, o územnom plánovaní, environmentálnych daniach, kontrole chemikálií alebo odpadov, využívaní prírodných zdrojov a znečisťovaní z lodí,
bez ohľadu na to, či sa príslušné ustanovenia nachádzajú v stavebných, daňových
alebo iných predpisoch.209
Ako sme uviedli skôr, jedným z príkladov chýbajúcej úpravy postavenia zainteresovanej verejnosti v konaniach vo veciach životného prostredia je práve
úprava územného konania, konkrétne účastníctva v tomto konaní. V minulosti sa
tieto nedostatky dali nájsť dokonca aj v predpisoch práva životného prostredia
ako napríklad v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Práve na
tomto základe sa vybudovala súčasná judikatúra Najvyššieho súdu SR (ďalej ako
„Najvyšší súd“) v konaní pod sp. zn. 5 Sžp 21/2012210, ktorá prelomila dovtedaj
šiu protichodnú rozhodovaciu prax súdov a s tým súvisiacu prax aj správnych
orgánov.
Pri našom konkrétnom prípade, obec odvolávajúc sa na výlučne stanovený okruh
účastníkov konania v stavebnom zákone, neberúc ohľad na všeobecný predpis
o správnom konaní, konala zjavne v rozpore s touto súčasne uznávanou praxou.
Práve v konaní pod sp. zn. 5 Sžp 21/2012 Najvyšší súd poukazuje na v praxi už
209

210

The Aarhus Convention, An Implementation Guide, OSN, 2014, s. 197. ISBN 978-92-1-1170696
Na uvedené rozhodnutie Najvyššieho súdu SR poukazuje aj dôvodová správa k § 42 zákona
č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
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uplatňovanú zásadu širšieho chápania pojmu „účastník správneho konania“, vychádzajúc aj z výkladu § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) (ďalej ako „správny poriadok“), ktorý za účastníkov správneho konania označuje:
1. toho, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa
má konať,
2. toho, koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť ro
zhodnutím priamo dotknuté,
3. toho, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa
preukáže opak (§ 14 ods. 1 správneho poriadku), a
4. aj toho, komu osobitný zákon také postavenie priznáva (§ 14 ods. 2 správneho poriadku).
Pri zisťovaní okruhu účastníkov správneho konania v tomto prípade preto nemožno reštriktívne vychádzať z vymedzenia okruhu osôb ustanovených v osobitnom zákone, ale je potrebné prihliadať aj na osoby, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Okruh
účastníkov vymedzený v osobitnom zákone predstavuje subjekty, u ktorých zákonodarca predpokladá reálnu možnosť zásahu do práv a povinností, a považuje
za potrebné menovite ich do správneho konania zahrnúť. Pri výklade § 14 ods. 2
správneho poriadku totiž nemožno opomenúť časticu „aj“, ktorá z hľadiska gramatického výkladu indikuje ďalšie rozšírenie okruhu účastníkov popri subjektoch
uvedených v § 14 ods. 1 správneho poriadku.
Tento názor vyslovil tiež Ústavný súd SR v náleze z 13. januára 2011, sp. zn.
II. ÚS 197/2010-52: „základným kritériom pre posúdenie účastníctva je predovšetkým dopad účinkov postupu orgánu štátnej moci (súdu alebo orgánu verejnej
správy) alebo jeho rozhodnutia na základné práva, ktoré má takáto osoba zaručené v ústave alebo prostredníctvom medzinárodnej zmluvy“.
Pritom vychádzajúc z výkladu § 14 správneho poriadku Najvyšším súdom, pri
určovaní okruhu účastníkov musí správny orgán vziať do úvahy záujem zainteresovanej verejnosti na konaní vo veciach životného prostredia, a teda možnosť, že
by práva verejnosti mohli byť rozhodnutím dotknuté. V súlade s už známou ustálenou rozhodovacou praxou Najvyššieho súdu211 je teda potrebné brať do úvahy
fakt, že Slovenská republika prevzala na seba medzinárodný záväzok zabezpečiť

211

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22. júna 2009, sp. zn. 5 Sžp 41/2009.
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v zmysle čl. 9 ods. 3212 Aarhuského dohovoru prístup verejnosti k správnym
a súdnym konaniam vo veciach životného prostredia. V takom prípade aj napriek
chýbajúcej normatívnej úprave musí správny orgán v prípade jednotlivca, ktorý
sa dovoláva v konkrétne prejedávanej veci práva prístupu verejnosti k správnym
a súdnym konaniam, mu toto právo v individuálnej veci priznať.
Najvyšší súd uvádza, že procesné predpisy o účastníctve je nutné v prejedávanej veci vykladať s prihliadnutím na dosiahnutie cieľa sledovaného právom na
priaznivé životné prostredie.
Tieto predpisy podľa Najvyššieho súdu práve narúšajú klasickú koncepciu
aktívnej legitimácie jednotlivcov v konaní pred správnymi orgánmi tým, že priznávajú postavenie účastníka konania aj verejnosti, resp. v niektorých prípadoch
iba verejnosti zainteresovanej na ochrane životného prostredia.

9

Povinnosť správneho orgánu rozhodnúť
o nepriznaní účastníctva

Prihliadnuc na problém priznávania postavenia účastníka konania zainteresovanej verejnosti, problém vidíme navyše aj v tom, že v spomínanom prípade stavebný úrad do dnešného dňa ani nerozhodol o nepriznaní účastníctva občianskej
iniciatíve213, resp. jej tvrdenie, že je účastníkom konania ani nevzal do úvahy
a automaticky konal s jej zástupcom ako s fyzickou osobou a žiadal od neho
predloženie dokladov preukazujúcich vlastnícke právo k susedným pozemkom
(na účely § 34 stavebného zákona). Rozhodnúť o nepriznaní je pritom bezpochyby povinnosťou správneho orgánu, so všetkými náležitosťami podľa § 47 správneho poriadku, s tým, že proti tomuto rozhodnutiu je možné sa brániť pomocou
riadnych opravných prostriedkov.
Navyše, právo byť účastníkom správneho konania je súčasťou základného
práva na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. Do obsahu práva
byť účastníkom správneho konania patrí aj právo každého domáhať sa práva byť
212

213

Článok 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru stanovuje, že navyše bez toho, aby boli dotknuté procesy
preskúmania uvedené v odsekoch 1 a 2 dohovoru, každá strana zabezpečí, ak sú splnené podmienky uvedené v jej vnútroštátnom práve, ak sú nejaké, aby členovia verejnosti mali prístup
k správnemu alebo súdnemu konaniu umožňujúcemu napadnutie úkonov a opomenutí súkromných osôb a orgánov verejnej moci, ktoré sú v rozpore s jej vnútroštátnym právom v oblasti
životného prostredia.
Vychádzajúc z podkladov, ktoré sme mali k dispozícii a z komunikácie stavebného úradu so
zástupcom občianskej iniciatívy, ktorý podal žiadosť o priznanie účastníctva samostatne aj vo
svojom mene, rozhodol o účastníctve zástupcu občianskej iniciatívy iba ako s fyzickou osobou.
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účastníkom za splnenia zákonom ustanovených predpokladov a právo na rozhodnutie (hoci procesnej povahy) o tom, či osoba domáhajúca sa tohto postavenia
v konkrétnom procese je alebo nie je podľa orgánu inej právnej ochrany účastníkom konania pred ním. V prípade negatívneho rozhodnutia je súčasťou tohto
práva aj právo podať proti nemu odvolanie.214

Záver
Ako sme v úvode poukázali, verejnosť vnímame ako určitý prostriedok dozoru
nad povoľovacími konaniami o činnostiach, ktoré môžu mať dopad na už súčasne zhoršený stav životného prostredia. Na základe dvoch podobných podnetov,
ktoré sa ku nám v priebehu jedného mesiaca na Zelenej linke Ministerstva životného prostredia SR dostali, si dovolíme súdiť, že súčasne nastavené povinnosti
navrhovateľov činností a správnych orgánov v EIA legislatíve nie sú dostatočné. Ako sme poukázali na prípade zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov
v obci Červeník, nielen, že sa v takýchto prípadoch zjavne obchádza zákon EIA
zo strany navrhovateľov, ale ani v praxi správnych orgánov nie je vidieť snahu
o vyrovnanie tohto nevyváženého stavu, práve naopak, konanie samotných orgánov vykazuje znaky nesúladu s procesnými predpismi.
Je dostupných niekoľko argumentov, ktoré však na podporu súčasného stavu
neobstoja. Jedným z nich môže byť vyvodzovanie následnej zodpovednosti pri
obchádzaní zákona EIA. Odpoveďou však je, že zo samotného porušenia povinností navrhovateľa stanovených v zákone EIA nevyplýva (na základe tohto zákona) žiadna zodpovednosť. Mohli by sme použiť „všeobecné“ predpisy upravujúce zodpovednosť v oblasti životného prostredia, ktoré by však mohli nastúpiť
až vtedy, ak by došlo k skutočnému ohrozeniu alebo poškodeniu, čo nevnímame
ako možnosť v súlade so zásadou prevencie.
Ďalším argumentom za postačujúcu úpravu procesných predpisov v tejto oblasti by mohol byť práve § 19 zákona EIA, ktorý poskytuje každému právo podať
podnet, na základe ktorého Ministerstvo životného prostredia SR rozhodne, či
sa bude činnosť posudzovať alebo nie aj bez toho, aby táto činnosť dosahovala prahové hodnoty, alebo dokonca bez toho, aby bola uvedená v prílohe č. 8
k zákonu EIA. Odpoveďou by mohol byť práve náš prípad, kde správny orgán
znemožňoval verejnosti poskytnúť informácie o konaní, na základe ktorých by
podnet podľa § 19 vedela podať. Z príručky k zákonu EIA (ktorá zjavne odráža
prax v tejto oblasti) je možné podať podnet iba kým nenadobudlo rozhodnutie
214

Nález Ústavného súdu SR zo 16. apríla 2003, sp. zn. II. ÚS 22/02-117.
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z povoľovacieho konania (napr. územného) právoplatnosť. V prípade, ak by sa
zainteresovanej verejnosti priznalo postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní (vo veciach životného prostredia), na základe informácií, ktoré by
mala dostupné, by mohla zvážiť podanie podnetu podľa § 19 zákona EIA, čím
by sa predišlo pomerne zdĺhavému konaniu o predbežnej otázke a prerušeniu konania.Taktiež by vedela včasne hájiť záujem verejnosti a v prípade nezákonného
rozhodnutia by mala možnosť brániť tento záujem opravnými prostriedkami.
Je pomerne náročné z našej pozície (ako študenta práva bez hlbších znalostí
v oblasti odpadového hospodárstva, najmä technických podmienok pre to-ktoré
zariadenie) hodnotiť, či je kapacita zhodnocovania odpadov v danom zariadení
nastavená na 4 800 ton ročne objektívne, preto použijeme iba teoretickú situáciu,
v ktorej zníženie kapacity z 55 000 ton na 4 800 ton ročne bolo s cieľom obídenia
zisťovacieho konania. Okresný úrad, odbor životného prostredia, sa ako dotknutý orgán podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v stanovisku k prípadu z obce Červeník vyjadril, že táto činnosť na
základe stanovenej kapacity nepodlieha zisťovaciemu konaniu. Ak by v našej teoretickej situácii takýto postup odrážal bežnú prax, znamenalo by to, že dotknutý
orgán ochrany životného prostredia by na účely stanoviska skúmal vplyv územného rozhodnutia na životné prostredie iba formálne a konštatoval by, že činnosť
nepodlieha zisťovaciemu konaniu na základe návrhu podaným navrhovateľom
a materiálne by sa objektívnym nastavením tejto kapacity nezaoberal.
Tu by sme poukázali na priestor, kde by bolo žiaduce nielen lepšie zakotviť
povinnosť orgánu ochrany životného prostredia, aby skúmal návrh aj po mate
riálnej stránke, ale rovnako využiť už existujúci nastavený proces a pridať týmto
orgánom kompetenciu rozhodnúť, či ide o konanie vo veciach životného prostredia a na základe stanoviska, ktoré vydáva, poukázať, že ide o také konanie,
kde má zainteresovaná verejnosť možnosť vyjadriť sa a uplatniť svoje práva ako
„zástupcu“ verejného záujmu na ochrane životného prostredia. Následne nastaviť aj legislatívu, ktorá by normatívne ukotvila prístup zainteresovanej verejnosti
k takýmto konaniam, a nebolo by to ponechané len na súčasne vytvorené „case
law“, resp. len na judikatúrou prijatý výklad Aarhuského dohovoru. Považujeme
to za potrebné najmä z hľadiska právnej istoty, pretože v súčasnosti niektoré
správne orgány toto právo prislúchajúce verejnosti nerešpektujú, pravdaže vo
väčšine prípadov pravdepodobne kvôli chýbajúcej vedomosti o tom a neistote,
do akej miery majú práva podľa Aarhuského dohovoru priznávať.
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Contributions
In case the public interest in protection of environment is concerned it is
necessary to access to what extend the environment could potentially be harmed
by proposed business activity and whether the private interest of company in pursuing their activity should prevail. In such a case the instruments such as The Environmental Impact Assessment procedure are to be used. Sometimes however,
the companies in question are trying to find a way to avoid unpleasant public
surveillance and procedure that could give a rise to a situation when the proposed
activity may not be permitted. It also seems to be the case of waste recycling
facility planned to be putted into operation in the village Červeník with planned
waste recycling capacity for 4 800 tons per year I discussed in this contribution.
As I pointed out I perceive the public concerned as an external supervisor
over procedures for permitting activities that may have an impact on the already
worsen state of the environment. On the basis of two similar cases I came across
with during my work at call centre in Ministry of Environment of Slovak Republic In my opinion there are possible ways for companies which want to pursue
activities with potential negative impact on environment to avoid EIA or some
other procedures required for operating the activity in question. In my opinion
the obligations either for proposers of such activities or for public authorities that
should oversee the process are not properly set in current law. Neither penalties
for unlawful behaviour are set. In particular in case EIA rules are not followed by
proposer no administrative liability could be enforced against him on the basis
of EIA Act.
In this particular case I discussed above, the problem have arisen when company (proposed) who wanted to pursue an activity with potential negative effect
on environment (placement and operation of waste recycling facility)215 set its
anticipated annual waste recycling capacity below the threshold value216 stated
in Annex no. 8 to EIA Act even in its original proposal the capacity was set a lot
above217. Even though there has been some changes in area size where facility
was planned to be placed, those changes could not have such a significant effect
on annual capacity of facility.
In a case the capacity of the facility did not meet the threshold value set in EIA
Act the activity did not subject to EIA procedure and therefore only subject to
spatial planning procedure under the spatial planning and construction legislation
215

216
217

In Slovakia there are some companies claiming to be waste recycling facilities which turned out
to be illegal waste dump.
4 800 t/y.
50 000 t/y.
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which unfortunately do not set any particular right for public concerned to participate on such a procedure when environmental protection is concerned. Even
from the case law the obligation for public authorities to grant public concerned
a position of a party to procedure could be implied the legal practice of public
authorities leads us to the cases when no such position is granted.
There are several arguments available claiming that current legislation is sufficient. The one could be in a case the EIA rules are not followed by proposer218
the public authority may enforce an administrative liability against such proposer.
However, on the bases on the EIA Act mere breach of the proposer‘s obligations
does not set any administrative liability under EIA Act. We could use a "general"
rules governing environmental liability which, however, could only be enforced
if there is a real threat or damage to the environment. However, I suppose if there
is already a real threat of damage this would not be an effective environmental
instrument used in accordance with the precautionary principle.
Another argument could be found under the section 19 of the EIA Act, which
gives everyone the right to file a complaint on the basis of which the Ministry of
Environment decides whether or not to assess the activity under EIA procedure
without reaching the threshold value set in Annex no. 8 or even without being
listed in Annex no. 8 to the EIA Act. The problem however may arise in a case
where the administrative body prevents the public from providing information
about the proceedings, on the basis of which it would be able to file a complaint under § 19. From the manual approved by Ministry of Environment on
the EIA Act (which clearly reflects the practice in this area) it is possible to file
a complaint only until the decision from the permitting procedure219 has become
valid. In a case the public concerned would be granted the status of a party to the
procedure in which environmental protection is concerned not only the public
concerned may consider whether it is necessary to file a complaint under the
section 19 of the EIA Act public interest would be protected also based on rights
that party to procedure has such as to propose evidence or to file a remedy against
unlawful public authority decision in procedure.
In conclusion I would emphasise the need for enacting the obligations of administrative (environmental) authority to examine the proposal of proposed activity not only formally, whether the threshold value it reached or not, but also
on the bases on facts and information available concerning whether the proposed
capacity is not underestimated. In my opinion it would be suitable to make use of
the already established process when the administrative environmental authority
218

219

E. g. the proposer tries to avoid EIA provedure by setting the trashold value below the one stated
in the Annex no. 8 to EIA.
Such as spatial planning procedure.
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is concerned (for example in a case of spatial planning procedure) and to give
these authorities the competence to decide whether it is a procedure where environmental protection is concerned. On the basis administrative authority biding
statement the right to be a party to procedure would be granted also to the public
concerned.
I consider it to be necessary, especially in terms of legal certainty, because at
present some public authorities do not recognise the right of the public concerned
to be a party unless stated in special law, even though bases of case law in connection to general administrative procedure rules and Aarhus Convention.
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4. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2013, sp. zn. 5 Sžp 21/2012.
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KAPITÁNE, KAM S TOU LODÍ: CO ZNAMENAJÍ UNIJNÍ
POŽADAVKY NA RECYKLACI LODÍ PRO DALŠÍ
SMĚŘOVÁNÍ ODPADOVÉ LEGISLATIVY? (CZ)
CAPTAIN, WHERE TO GIVE THE SHIP: WHAT DOES
THE EU SHIP RECYCLING REGULATION MEAN
FOR THE FUTURE OF WASTE LEGISLATION? (ENG)
Vojtěch Vomáčka, Barbora Mitášová
Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta
Česká republika
Abstrakt: Příspěvek je věnovaný právní úpravě recyklace lodí, zejména pak
úpravě obsažené v Hongkongské úmluvě a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006
a směrnice 2009/16/ES, které bude od 31. prosince 2020 již použitelné v celém rozsahu. V příspěvku je zaměřena pozornost především na rozsah nařízení
o recyklaci lodí, povinnosti vyplývající z této právní úpravy (pro majitele lodí,
zařízení na recyklaci lodi i pro členské státy Evropské unie) i na problémy, které
můžou nastat při jeho aplikaci.
Abstract: The paper focuses on the Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on Ship Recycling (SRR) which will be
fully applicable from 31st December 2020. The article focuses mainly on the
scope of the SRR, the obligations arising from this legislation for shipowners,
ship recycling facilities and the Member States, and the problems that may occur
in its application.
The paper emphasises the role the European shipowners play in the ship recycling business which leads to large ships broken up and recycled in South Asia,
frequently done under deplorable conditions in terms of work safety and protection of the environment. Ships which became waste, and which are subject to
a transboundary movement for recycling are regulated by the Basel Convection,
implemented in the EU through the Waste Shipment Regulation (WSR). However,
these instruments, and the related mechanism for monitoring and enforcement,
are not adapted to the specificities of ships and international shipping. This re
cognition prompted the adoption, in 2009 under the auspices of the International
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Maritime Organization, of the Hong Kong International Convention for the Safe
and Environmentally Sound Recycling of Ships.
The SRR was adopted to facilitate the early ratification of the Hong Kong
Convection both within the Union and in third countries by applying proportio
nate controls to ship and ship recycling facilities. In particular, it introduced the
obligations of all EU-flagged large ships and the ship recycling facilities despite
their location to meet the EU requirements in order to recycle a ship flying under
the EU flag. Furthermore, the installation or use of hazardous materials, inclu
ding certain anti-fouling compounds and systems, on vessels covered under the
SRR, is prohibited. An inventory of hazardous materials must be kept on board
of new ships as well as, as far as practicable, of existing ships and ships going for
recycling. Prior to recycling, this inventory should be completed by a list of any
hazardous materials on board. The SRR has also introduced several novelties.
Most notably, the Member States are encouraged to lay down rules on penalties
applicable to infringements of the SRR, which may be of a civil or administrative
nature. Moreover, if there is a breach of the obligations of the ship recycling facility, natural or legal persons affected or likely to be affected by such breach are
entitled to request the Commission to take action directly.
The authors note that the SRR gained the attention of the yards in India,
Turkey and other third countries. In this respect, it significantly contributes to
the introduction of a global ship recycling regime and thus to the protection of
the environment outside the territory of the Member States. Several indications
suggest that this adjustment could be successful. Third countries can seize the
opportunity to modernise their facilities with a perspective of attracting EU shipowners who control around 40 % of the world's merchant fleet. Simultaneously,
the countries heavily affected by the negative impacts of ship recycling are likely
to cease tolerating foreign ships beached on their territory. And most importantly,
any attempts of the shipowners flying the flag of an EU Member State to avoid
obligations stemming from the SRR should get under the scrutiny of the official
authorities.
Klíčové slova: recyklace lodí, odpad, Evropská unie, nařízení o recyklaci lodí,
nařízení o přepravě odpadu, Hongkongská úmluva, Basilejská úmluva
Key words: ship recycling, waste, European Union, Ship Recycling Regulation,
Waste Shipment Regulation, Hong Kong International Convention, Basel Convention
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Úvod
„Kapitáne, kam s tou lodí, nevlečte ji do poschodí,“ zpívá se ve zlidovělé písní
ze šedesátých let dvacátého století.220 S nadsázkou lze říci, že ani po půl století
si s loděmi nevíme úplně rady, alespoň co se týče lodí vysloužilých. Ty se staly
jedním ze symbolů negativních externalit lidského pokroku, zhmotnělou zátěží,
kterou přesouvá bohatý Západ do rozvojových zemí.
Od 31. prosince 2020 a více než sedm let po svém přijetí nabývá plné použitelnosti unijní nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES (dále jen
„nařízení o recyklaci lodí“).221 Jedná se o předpis, který byl zjevně připravován
s vidinou postupného zavedení globálního režimu regulace nakládání s loděmi
určenými pro recyklaci. Nakonec však tento globální režim předbíhá a namísto jedné z jeho součástí se stává průkopníkem, který mu razí cestu. Požadavky
nové úpravy přesahují hranice území členských států a nepokrytě cílí na ochranu
životního prostředí a zdraví obyvatel všude tam, kde dochází k recyklaci lodí
způsobem, který neodpovídá moderním bezpečnostním standardům.222 Jedná se
o úpravu výjimečnou, ale nikoliv překvapivou. Ilustruje směřování unijní odpadové legislativy, která se v budoucnu neobejde bez silnější interakce s třetími
státy. Zároveň se v dílčích aspektech, které budou zmíněné, vymyká obecné odpadové regulaci. Z obou těchto důvodů zasluhuje bližší pozornost i členských
států, které nemají přístup k moři, resp. nedisponují vlastním loďstvem. Problematika recyklace lodí je nadto relevantní pro všechny členské státy již z důvodu,
že nezákonné aktivity, které se v souvislosti s ní objevují, mohou zahrnovat celý
řetězec subjektů – a jejich vyšetřování pak vyžaduje mezinárodní spolupráci.
Co se týče rozsahu problému, na který unijní úprava reaguje, na světě je
každoročně demontováno a recyklováno okolo tisíce velkých obchodních lodí.
V Evropě již není dostatek kapacit pro využití starých lodí, proto jsou ve většině

220
221

222

ŠLITR, J, SUCHÝ, J. Kapitáne, kam s tou lodí, 1964.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES. Úř. věst. L 330, 10. 12.
2013, s. 1 - 20.
Viz bod 7 preambule nařízení č. 1257/2013: „Účelem tohoto nařízení je rovněž zmenšit rozdíly
mezi provozovateli v Unii, v zemích OECD a v příslušných třetích zemích, pokud jde o normy
v oblasti zdraví, bezpečnosti na pracovišti a životního prostředí, a vést lodě plující pod vlajkami
členských států k tomu, aby využívaly zařízení na recyklaci lodí, která při demontáži lodí používají bezpečné a environmentálně šetrné postupy, namísto toho, aby byly posílány do současných
areálů s nízkými standardy, což je stávající praxe.“
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převáženy do jižní Asie, zejména do Indie, Bangladéše nebo Pákistánu, kde jsou
rozebrány k získání kovů, které obsahují.223
Přeshraniční přeprava lodí, pokud jsou kvalifikovány jako odpad, obecně spadá do působnosti Basilejské úmluvy,224 kterou Evropská unie provádí především
prostřednictvím nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadu (dále jen „nařízení o přepravě odpadu“).225 Tyto právní předpisy však nezohledňují zvláštnosti
lodí a mezinárodní lodní dopravy – především neobsahují požadavky na zařízení
provádějící recyklaci lodí, materiály používané na lodích, ani samotnou recyklaci. To vedlo v roce 2009 k přijetí Hongkongské mezinárodní úmluvy o bezpečné
a environmentálně šetrné recyklaci lodí (dále jen „Hongkongská úmluva“ nebo
„Úmluva“) na půdě Mezinárodní námořní organizace. Úmluva zavádí požadavky
týkající se designu, konstrukce, provozu lodí, jakož i provozu zařízení na recyklaci lodí s cílem usnadnit bezpečnou a ekologicky vhodnou recyklaci.226 Stejné
požadavky, v některých ohledech přísnější, zavádí také nařízení o recyklaci lodí,
jak bude blíže vysvětleno. Tím, jak nařízení o recyklaci lodí vstupuje postupně
v platnost (použitelnosti), došlo počínaje rokem 2019 k vynětí lodí, které plují
pod vlajkou některého z členských států EU, z působnosti nařízení o přepravě
odpadů.

1

Recyklace lodí

Na konci životnosti, tedy v průměru po třiceti letech užívání, vlastník loď obvykle prodá k demontáži vrakovišti, kde je loď rozebrána.227 Recyklace lodí představuje jejich demontáž za účelem využití jejich součástí a materiálů, k přepracování a opětovnému využití, včetně skladování a zpracování součástí a materiálů
v recyklačním zařízení. Ocel a další části zařízení lodi jsou znovu použity nebo
prodány.
S ohledem na povahu použitých materiálů a především způsob demontáže
lodi je však jen obtížné hovořit o recyklaci v pravém slova smyslu. Spíše jde
223

224

225

226
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FALKE, J. Neue Entwicklungen im Europäischen Umweltrecht. In Beck-online [online právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck, 2017 [cit. 27. 10. 2020].
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2015 Sb. m. s., o přijetí Basilejské úmluvy o kontrole
pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě
odpadů. Úř. věst. L 190, 12. 7. 2006, s. 1 - 98.
Viz např. LANGLET, D., MAHMOUDI, S. EU Environmental Law and Policy. Oxford University Press, 2019, s. 305.
Viz např. MIKELIS, N., E. A Statistical Overview of Ship Recycling. In WMU Journal of Maritime Affairs. 2008, č. 1, s. 229.
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o vrakování: Odpad z lodí často sestává z různých nebezpečných látek, včetně azbestu, olova, rtuti, oleje a arsenu – látek, které způsobují obrovské škody
místním ekosystémům a mořskému životu. Lodě jsou proto obecně klasifikovány
jako nebezpečný odpad a je zakázáno je vyvážet za účelem recyklace do zařízení
v zemích, které nejsou členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD).
O více než 98 % veškeré recyklace lodí (počítáno v hrubé prostornosti) se
dělí pouze pět států: Bangladéš, Čína, Indie, Pákistán a Turecko.228 Jihoasijské
loděnice na recyklaci lodí již léta skupují většinu světové zastaralé lodní tonáže
k demolici. Problémem však je, že recyklace v těchto zemích probíhá většinou
takzvanou plážovou metodou neboli „plážováním“ (beaching). To znamená, že
loď určená k sešrotování je jednoduše připlavena na pláž k demolici a demontáži.
Demoliční práce jsou často prováděny manuálně a jsou předmětem velké kritiky kvůli nebezpečným pracovním podmínkám a také kvůli tomu, že s nebezpečným odpadem není nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí. Mezinárodní organizace práce (ILO) charakterizovala současný způsob demontáže
lodí jako jednu z „nejnebezpečnějších prací s nepřijatelně vysokou mírou úmrtí,
úrazů a nemocí z povolání“.229 To se přitom týká i značného podílu dětských
pracovníků.230
V praxi tedy demontáž lodí probíhá za velmi špatných podmínek, a to jak
z hlediska bezpečnosti práce, tak z hlediska ochrany životního prostředí. Kvůli
nedostatečným bezpečnostním předpisům dochází k nehodám, vážným zdravotním problémům a úrazům, nedostatečná ochrana životního prostředí pak způsobuje znečištění širokých pobřežních pásů. Způsob provádění demontáže i jeho
destruktivní dopady na okolí jsou zjevné i pro laické, například ze satelitních
snímků na google maps,231 a to zvláště při srovnání ptačího pohledu z různých let.
Metoda „plážování“ se používá především v Indii, Pákistánu a Bangladéši.
Žádná z těchto zemí není členem OECD, tudíž vývoz lodí s ukončenou životností z Evropské unie k sešrotování v těchto zemích je zakázán. To však nezabrání
majitelům lodí, aby tento zákaz obcházeli. Pomáhají si fingovanými prodeji lodí
prostředníkům, kteří tyto lodě následně převáží k demontáži do jižní Asie. Loď
opouští přístav v některém z členských států jako provozuschopná a vydává se
228

229
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IMO. Ship recycling in Bangladesh leaps forward with third phase of key project signed. [online]. Dostupné z: <https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/23-SENSREC-Phase-III.aspx> [cit. 27. 10. 2020].
ILO. Ship-breaking: a hazardous work. [online]. Dostupné z: <https://www.ilo.org/safework/
areasofwork/hazardous-work/WCMS_110335/lang--en/index.htm> [cit. 27. 10. 2020].
DAO, R. Childbreaking Yards: Child Labour in the Ship Recycling Industry in Bangladesh.
International Federation for Human Rights, 2008, s. 7, 15.
V rámci google.maps existuje i samostatná databáze „Shipbreaking and Ghost Fleets“.
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zdánlivě na zpáteční plavbu, během které je – již za hranicemi EU – prodána.
Na první pohled se tak nejedná o nedovolenu přepravu odpadu a teprve složité dokazování pomáhá prokázat úmysl, který se za celou transakcí skrývá, což
dokládají i dva nedávné nizozemské případy – Seatrade232 a Holland Maas233.
V obou případech soudy dovodily, že jednání přepravních společností bylo vedenou úmyslem obejít unijní úpravu přepravy odpadů (ještě před přijetím nařízení
o recyklaci lodí) a uložily vysoké pokuty za prodej lodí určených k demontáži do
Indie. Na vyšetřování ve věci Holland Maas se podílelo několik států. Rozhodující důkazy v obou případech poskytla především interní komunikace vedení
společností a prostředníků.

2

Hongkongská úmluva

Jak již bylo naznačeno, cílem Hongkongské úmluvy je harmonizace pravidel pro
návrh, konstrukci, provoz a přípravu lodí s cílem usnadnit bezpečnou a ekologickou recyklaci, jakož i provoz zařízení na recyklaci lodí bezpečným způsobem
šetrným k životnímu prostředí.234
Úmluva se měla stát základem globálního systému recyklace lodí, ovšem dosud nevstoupila v platnost. K tomu dojde teprve tehdy, pokud uběhnou dva roky
od ratifikace nejméně 15 státy představujícími nejméně 40 % světové obchodní
lodní dopravy s maximálním ročním objem recyklace lodí, který není nižší než
3 % kombinované prostornosti lodí pod vlajkou stran Úmluvy. To s ohledem na
stávající praxi znamená, že Úmluva musí získat podporu většiny z pětice států,
které se nejvíce podílí na recyklaci lodí. Z těchto států však Úmluvu ratifikovalo
Turecko a koncem roku 2019 také Indie jako patnáctý stát. Tím se významně přiblížil vstup Úmluvy v platnost, čemuž beze sporu napomáhá i postupné zavádění
požadavků unijního nařízení do praxe. Přístup Indie totiž není náhodný, protože
hned několik velkých indických zařízení pro recyklaci žádá o certifikaci podle
unijních standardů. Jinak řečeno, pro Indii se zdá být vhodnější připojit se k EU
a podpořit zavedení stejných standardů i jinde.
Hongkongská úmluva zakotvuje přístup „od kolébky do hrobu“ se systémem
kontroly a prosazování platným po celou dobu životnosti lodí od jejich návrhu, konstrukce a provozu až po fázi recyklace. Zavádí povinnost pro majitele
lodí vypracovat soupis nebezpečných materiálů nacházejících se na palubě lodi,
232
233

234

Rozsudek Oblastního soudu Rotterdam ze dne 15. března 2018, věc č. 10/994550-15.
NGO Shipbreaking platform: Another Dutch ship owner faces huge fine for having beached
a vessel. [online]. Shipbreakingplatform.org. Publikováno 20. ledna 2019 [cit. 27. 10. 2020].
Preambule Úmluvy, bod 4.
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povinnost pro zařízení na recyklaci lodí vypracovat plán recyklace lodí a povinnost pro státy vlajky provést závěrečnou kontrolu za účelem vydání mezinárodního certifikátu připravenosti k recyklaci. Významné je také omezení týkající se
používání nebezpečných materiálů při konstrukci lodí.235
Podstatná je věcná působnost Úmluvy: Ta se stejně jako unijní nařízení vztahuje na většinu lodí v soukromém vlastnictví provozovaných ke komerčním
účelům. Nevztahuje se však na malé lodě o nosnosti menší než 500 GT (hrubá
prostornost), válečné lodě a pomocná válečná plavidla, či lodě a plavidla, která vlastní nebo provozují státy a používají je pouze pro nekomerční účely, rovněž Úmluva nedopadá na lodě vnitrostátní přepravy. Úmluva dopadá i na lodě
s ukončenou životností.
Protože se řada povinností vztahuje i na zařízení provádějící recyklaci lodí, je
podstatné i jejich vymezení. Podle čl. 2 odst. 11 se jedná o „vymezenou plochu,
která je využívána jako lokalita, loděnice nebo zařízení na recyklaci lodí“, což
znamená, že jakmile je nějaká plocha užívaná pro recyklaci lodí, spadá automaticky pod režim Hongkongské úmluvy a musí splnit požadavky, které z ní
vyplývají. Předběžné postupy, další zpracování, odstraňování odpadů či nakládání s odpady v oddělených zařízeních do působnosti Úmluvy dle čl. 2 odst. 10
nespadají.

3

Evropská úprava recyklace lodí – nařízení
o recyklaci lodí

3.1

Cíle a rozsah nařízení o recyklaci lodí

S cílem usnadnit včasnou ratifikaci Hongkongské úmluvy v rámci Unie i ve třetích zemích uplatňováním přiměřených kontrol lodí a zařízení na recyklaci lodí
přijala Evropská unie nařízení o recyklaci lodí. Nařízení je založeno na čl. 192
odst. 1 SFEU a ve srovnání s Úmluvou v právu EU, ovšem stanoví i přísnější
ochranná opatření. Při výkladu jednotlivých ustanovení je však možné vycházet
z pokynů, které postupně vypracovává Mezinárodní námořní organizace (IMO)
k provádění Hongkongské úmluvy.
Z hlediska věcné působnosti je podstatné, že se nařízení vztahuje na lodě
plující pod vlajkou členského státu. Nevztahuje se tedy na lodě, které plují pod
235

Sdělení Evropské komise Radě: Posouzení souvislosti mezi hongkongskou úmluvou IMO
o bezpečné a k životnímu prostředí šetrné recyklaci lodí, Basilejskou úmluvou a nařízením EU
o přepravě odpadů, ze dne 12. 3. 2010. [online]. [cit. 27. 10. 2020].

160

KAPITÁNE, KAM S TOU LODÍ: CO ZNAMENAJÍ UNIJNÍ POŽADAVKY NA RECYKLACI LODÍ PRO DALŠÍ...

vlajkou třetích států, s výjimkou článku 12 nařízení, podle něhož v zásadě musí
mít tyto lodě, pokud vplouvají do přístavu či kotviště členského státu, na palubě
soupis nebezpečných materiálů, který odpovídá požadavkům nařízení.
Z působnosti nařízení jsou podle článku 2 vyňaty lodě používané pouze pro
vládní nekomerční dopravu, lodě s hrubou prostorností menší než 500 GT a lodě
provozované po celou dobu své životnosti pouze ve vodách podléhajících svrchovanosti nebo jurisdikci členského státu, pod jehož vlajkou loď pluje.
Uvedené neznamená, že menší lodě nepodléhají unijní regulaci, ovšem spadají pod režim odpadů podle rámcové směrnice o odpadech236 a při přeshraniční
přepravě nařízení o přepravě odpadů.
Nařízení o recyklaci lodí se vztahuje na zařízení na recyklaci lodí, ať už se
nacházejí na území členského státu či nikoliv (články 14 a 15 nařízení). Proto
i zařízení na území třetích států musí splnit požadavky vyplývající z nařízení, pokud se mají podílet na rozmontování lodí plujících pod vlajkou některého z členských států.
Nařízení o recyklaci lodí tudíž přímo a výslovně237 směřuje nejen k ochraně
životního prostředí mimo území Unie, ale rovněž k regulaci mimounijních provozovatelů. V tom je mimořádné, protože dosud můžeme takové snahy sledovat
spíše nepřímo, zprostředkovaně, tedy jako důsledek požadavků na fungování
vnitřního trhu – například skrze ochranu spotřebitele.238 V tomto ohledu se nabízí
srovnání s nařízením č. 1013/2006 a jeho čl. 36 odst. 1 písm. g), který zakazuje
vývoz odpadů určených k využití v zemích, na které se nevztahuje rozhodnutí
OECD, odpady, u nichž se příslušný orgán místa odeslání může důvodně domnívat, že s nimi nebude v dotyčné zemi určení nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí podle článku 49. Podle čl. 49 pak mimo jiné platí, že nakládání
způsobem šetrným k životnímu prostředí lze v zásadě předpokládat, pokud jsou
dodrženy normy na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, které všeobecně odpovídají normám stanoveným v právních předpisech Společenství.
Nařízení o recyklaci lodí jde dále a upravuje vlastní posouzení a certifikaci zařízení, která splňují unijní standardy. To se může jevit do jisté míry jako riskantní
236
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech
a o zrušení některých směrnic. Úř. věst. L 312, 22. 11. 2008, s. 3 - 30.
Viz bod 7 preambule: „Účelem tohoto nařízení je rovněž zmenšit rozdíly mezi provozovateli
v Unii, v zemích OECD a v příslušných třetích zemích, pokud jde o normy v oblasti zdraví,
bezpečnosti na pracovišti a životního prostředí, a vést lodě plující pod vlajkami členských států
k tomu, aby využívaly zařízení na recyklaci lodí, která při demontáži lodí používají bezpečné
a environmentálně šetrné postupy, namísto toho, aby byly posílány do současných areálů s nízkými standardy, což je stávající praxe.“
Viz VOMÁČKA, V. Nepřímá ochrana životního prostředí v jiném státě. In České právo životního prostředí. 2016, č. 3, s. 57 - 76.
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krok, pokud vezmeme v potaz, že členské státy nedisponují ani celkovou potřebnou kapacitou pro recyklaci lodí, ani jednotlivá zařízení na území členských
států nemají dostatečnou (neomezenou) kapacitu k demontáži největších lodí.
Bez součinnosti provozovatelů zařízení v třetích státech tak nebude nařízení o recyklaci lodí životaschopné. Splnění jeho cílů tudíž není zcela v rukou ani Unie,
ani členských států.

3.2

Hlavní povinnosti stanovené nařízení
o recyklaci lodí

První okruh pravidel se vztahuje na provozování lodí. U lodí, na které se vztahuje nařízení je zakázána instalace nebo použití nebezpečných materiálů, včetně
určitých antivegetativních sloučenin a systémů (článek 4 a příloha I nařízení).
Na palubě nových lodí, a pokud je to možné i stávajících lodí a lodí určených
k recyklaci, musí být uložen soupis nebezpečných materiálů. Před recyklací by
měl být tento soupis vždy doplněn o seznam všech nebezpečných materiálů na
palubě (článek 5).
Mezi materiály, které vůbec nesmí být na lodi nainstalovány, patří azbest,
PCB a zařízení obsahující látky poškozující ozonovou vrstvu. Tyto požadavky
musí splňovat, pokud možno, i stávající lodě. Od 31. prosince 2020 budou muset
i lodě plující pod vlajkou třetí země mít na palubě soupis nebezpečných látek,
a to kdykoliv vplují do přístavu nebo kotviště v členském státě, s výjimkou případů vyšší moci nebo převažujících bezpečnostních důvodů, rovněž mají povinnost snížit nebo minimalizovat riziko znečištění anebo musejí nechat nedostatky
odstranit. Instalace nebezpečných látek v kotvícím přístavu členského státu je
zakázána nebo omezena (články 4, 5 a 12 a příloha I. nařízení).
Každý členský stát musí stanovit orgán, který provádí pravidelné prohlídky
lodí. Počáteční prohlídka nové lodi se provede před uvedením lodi do provozu
nebo před vydáním osvědčení soupisu. U stávajících lodí se počáteční prohlídka provede do 31. prosince 2020. Při prohlídce se ověří, zda část I soupisu nebezpečných materiálů vyhovuje požadavkům nařízení. Po úspěšném dokončení
úvodní nebo opakované prohlídky vydá správní orgán nebo jím pověřený uznaný
subjekt osvědčení soupisu na dobu nepřesahující pět let (články 8 a 9 nařízení).
Při přípravě na odeslání lodi k recyklaci jsou vlastníci lodí povinni poskytnout provozovateli zařízení na recyklaci lodí všechny informace týkající se lodi
nezbytné pro vypracování takzvaného plánu recyklace lodi. Rovněž musí informovat příslušný orgán členského státu o záměru recyklovat loď v zařízeních
na recyklaci lodí. Vlastníci nesou odpovědnost za plavidlo a přijmou opatření
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k udržování lodi v souladu s požadavky členského státu, pod jehož vlajkou loď
pluje, dokud odpovědnost za loď nepřijme provozovatel zařízení na recyklaci
lodi.
Druhým okruhem pravidel jsou ta, která platí pro zařízení k recyklaci lodí.
Klíčovým ustanovením je, že vlastníci lodí musí zajistit, aby lodě určené k recyklaci byly recyklovány pouze v zařízeních na recyklaci lodí, která jsou zahrnuta
v takzvaném evropském seznamu zařízení na recyklaci lodí (dále jen „evropský
seznam“), a musí mít schválené osvědčení o připravenosti lodi k recyklaci (článek 6 nařízení).
Od 31. prosince 2018 musí být obchodní plavidla pod vlajkou EU recyklována v bezpečných a ekologicky nezávadných zařízeních na recyklaci lodí, která
jsou uvedena na evropském seznamu. Aby zařízení na recyklaci lodí mohlo být
zařazeno na evropský seznam, musí splňovat řadu požadavků včetně povolení
od příslušného orgánu k provádění recyklací lodí. Zařízení musejí být navržena, konstruována a provozována bezpečným a ekologickým způsobem – zavádí
systémy řízení, monitorování, postupy a techniky minimalizující, a v nejvyšší
možné míře vylučující zdravotní rizika pro pracovníky a obyvatelstvo, nepříznivé účinky na životní prostředí a řádně nakládají a skladují nebezpečné látky a odpady (článek 13). Evropský seznam vede Komise, vytvořen byl dne 19. prosince
2016 a je pravidelně aktualizován.
Společnost, která vlastní zařízení na recyklaci lodí umístěné ve třetí zemi a má
v úmyslu recyklovat lodě plující pod vlajkou členského státu, musí předložit Komisi žádost o zařazení tohoto zařízení na recyklaci lodí na evropský seznam.
Aby bylo možné zařadit zařízení na seznam, musí být k žádosti přiloženy důkazy
o tom, že zařízení na recyklaci lodí splňuje výše uvedené požadavky, které musí
být po inspekci na místě certifikovány nezávislým ověřovatelem s náležitou kvalifikací (článek 15).
Evropský seznam byl poprvé vytvořen 19. prosince 2016 a naposledy aktualizován 22. ledna 2020. Nyní obsahuje 41 yardů, z toho 34 zařízení umístěných ve 12 členských státech EU a v Norsku, 6 zařízení v Turecku a 1 zařízení
ve Spojených státech amerických.239 Seznam vymezuje kapacitní omezení a je
z něj patrné, co bylo naznačeno výše: Například všechna zařízení na území členských států mají omezení pro délku lodí, žádné turecké zařízení takové omezení
nemá. Nadto Komise zveřejňuje seznam zařízení ze třetích zemí, která zažádala
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Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/95 ze dne 22. ledna 2020, kterým se mění prováděcí
rozhodnutí (EU) 2016/2323 o vytvoření evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013.
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o umístění na seznam,240 a také zprávy z kontrol jednotlivých zařízení. Z celkem
39 zařízení, která zažádala o zařazení na seznam, je 20 indických, 13 tureckých,
4 čínská a 2 v USA. Z toho je patrné, že je unijní režim přinejmenším atraktivní
pro dva ze států, které se nejvíce podílejí na demontáži velkých lodí, a také že
přístup k unijnímu režimu souvisí s ratifikací Hongkongské úmluvy.

3.3

Vztah nařízení o recyklaci lodí k Basilejské
úmluvě a nařízení o přepravě odpadů

Jak již bylo uvedeno, před vstupem nařízení o recyklaci lodí byla recyklace lodí
regulována pouze o přepravě odpadů, Basilejskou úmluvou a také rozhodnutím
OECD. Žádné z pravidel pro přepravu odpadů však konkrétně neřešilo recyklaci
lodí.
Nařízení o recyklaci lodí se od pravidel pro přepravu odpadu liší v tom, že
reguluje pouze recyklaci lodí, a nikoli obecně odpadu, takže aplikace nařízení
o recyklaci lodí má přednost pro lodě pod vlajkou EU před nařízením o přepravě
odpadů a Basilejskou úmluvou. Na lodě, které nespadají do působnosti nařízení
o recyklaci lodí, se však může vztahovat nařízení o přepravě odpadu a Basilejská
úmluva.
K určení, zda se k přepravě lodi použije nařízení o přepravě odpadů, bude
třeba vždy individuální posouzení každého konkrétního případu. Pokud je loď
určena k recyklaci je toto posouzení nejdůležitější v případě, kdy má dojít ke
změně vlajky, pod kterou se loď plaví, na vlajku nečlenského státu Evropské
unie. Pokud bude na takový případ aplikováno nařízení o přepravě odpadů, musí
být dodrženy příslušné postupy pro přepravu odpadu.
Basilejská úmluva se může uplatnit souběžně s nařízením o recyklaci lodí –
například tehdy, když evropský seznam zahrnuje zařízení ve třetím státě. Pokud
má být loď recyklována v recyklačním zařízení umístěném mimo EU, nařízení o recyklaci lodí nebude v dané zemi použitelné. Pokud třetí stát nepřistoupí
k Hongkongské úmluvě, lze místo toho použít Basilejskou úmluvu k recyklaci
lodí v dané zemi. A v případě, kdy je loď plavící se pod vlajkou nečlenského
státu EU určena k recyklaci, nařízení o recyklaci lodí se nepoužije, avšak na
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Evropská komise. List of ship recycling facilities located in third countries that have applied for
inclusion in the European List of ship recycling facilities. [online]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/environment/waste/ships/pdf/List%20of%20applicant%20yards%20located%20in%20
third%20countries.docx> [cit. 27. 10. 2020].
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přeshraniční pohyb lodi z jednoho státu do druhého se budou vztahovat pravidla
pro přepravu odpadu.

3.4

Prosazování nařízení ve členských státech EU

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení nařízení o recyklaci lodí a zajistit, aby tyto sankce byly uplatňovány, a aby se zabránilo obcházení pravidel
recyklace lodí. Stanovené sankce mohou mít občanskoprávní nebo správní povahu (preambule nařízení, odstavec 17). Členské státy jsou však povinny vydat
ustanovení o sankcích za porušení nařízení a přijmout veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Podle preambule nařízení by sankce měly mít
občanskoprávní nebo správní povahu, ale volba sankcí je věcí členských států.
Nicméně je třeba poznamenat, že je nařízení prvním předpisem unijního práva
životního prostředí, které doporučuje zavedení občanskoprávních sankcí. To je
podstatné i z důvodu, že porušení povinností vyplývajících z nařízení nemusí být
trestným činem, protože vydělením z běžného režimu nakládání s odpady a přepravy odpadů nejde o porušení předpisů, které musí být trestáno dle směrnice
o trestněprávní ochrana životního prostředí.241
Stanovené sankce by každopádně měly být účinné, přiměřené a odrazující –
a pro jejich vymezení je možné per analogiam využít judikaturu SDEU z oblasti
přepravy odpadů.242 Napříč členskými státy můžeme najít různé sankce za porušení povinností, které z nařízení vyplývají. Například v Irsku hrozí pokuta až
300 000 eur243, v České republice až 10 milionů Kč,244 ve Spojeném království245
nebo na Maltě246 hrozí pachateli až 2 roky vězení.
Majitelé lodí by vzhledem k přísným požadavkům nařízení mohli být v pokušení se jim vyhnout tím, že změní registraci lodi, vlajku, pod kterou se loď plaví,
241
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní
ochraně životního prostředí. Úř. věst. L 328, 6. 12. 2008, s. 28 - 37.
Viz např. rozsudky SDEU ze dne 26. 11. 2015, Total Waste Recycling (C-487/14, ECLI:EU:C:2015:780), ze dne 9. 6. 2016, Nutrivet (C-69/15, ECLI:EU:C:2016:425), a ze dne 4. 7. 2019,
Tronex (C-624/17, ECLI:EU:C:2019:564).
S.I. No. 555/2018 - European Union (Ship Recycling) Regulations 2018. [online]. [cit. 27. 10.
2020].
Ustanovení § 66 odst. 3 písm. l) a m) ve spojení s § 66 odst. 8 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Statutory instrument,2018 No. 1122, merchant shipping, environmental protection, health and
safety. The Ship Recycling (Requirements in relation to Hazardous Materials on Ships) (Amend
ment etc.) Regulations 2018. [online]. [cit. 27. 10. 2020].
L.N. 84 of 2019 ENVIRONMENT PROTECTION ACT (CAP. 549) Waste Management (Ship
Recycling) Regulations, 2019. [online]. [cit. 27. 10. 2020].
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nebo loď prodají. Na rozdíl od nařízení o přepravě odpadů, které platí pouze
pro lodě, které se geograficky nacházejí v Evropské unii nebo v Norsku (a to
v případě, že se plavidla plaví pod vlajkou EU), vztahuje se nařízení o recyklaci
lodí v zásadě na všechny lodě plující pod vlajkou EU/EHP, bez ohledu na to, kde
se loď nachází. Přesněji řečeno, s výjimkou článku 12 nařízení o recyklaci lodí,
se povinnosti (zejména pro recyklaci lodí) vztahují pouze na lodě plující pod
vlajkou členského státu EU. Vlajka plavidla má proto velký význam a to je také
důvod, proč se evropští majitelé lodí mohou jednoduše rozhodnout změnit vlajku
svých lodí před rozhodnutím dát loď k recyklaci, aby mohli loď recyklovat v loděnici v Indii, Bangladéši, Číně, Pákistánu nebo Turecku.
Nařízení o recyklaci lodí neobsahuje žádný zákaz změny vlajky před ro
zhodnutím o recyklaci. Takový postup však může představovat nezákonné jednání, pokud je jeho cílem vyhnutí se povinnostem, podobně jako tomu bylo ve
zmíněných nizozemských případech. Zvláště pak tehdy, pokud by se vlastníci
plavidel plujících pod vlajkou EU rozhodli znovu registrovat loď mimo EU, aby
se nařízení vyhnuli, a loď by byla krátce nato recyklována v zařízení nezařazeném na evropském seznamu. Šetření, zda k takovému jednání dochází, probíhají:
Např. v listopadu 2019 požádala dánská agentura pro ochranu životního prostředí
společnost Maersk, aby vysvětlila, proč vyřadila čtyři lodě z Dánska, které byly
krátce nato sešrotovány na plážích v indickém pobřežním regionu Alang. Tento tlak pochopitelně napomáhá prosazování unijní úpravy. Vedle toho je patrná
i odezva veřejnosti a investorů, kvůli které někteří velcí přepravci přechází na
ohleduplnější systém recyklace (namátkou z poslední doby Boskalis, WEC Lines
BV, Hapag Lloyd, Wallenius-Wilhelmsen, Grieg). Závazek přechodu od metody
plážování byl i důvodem, proč státní zástupce přijal dohodu o potrestání ve zmiňovaném případě Holland Maas).
Vzhledem k tomu, že čl. 6 odst. 2 nařízení o recyklaci lodí stanoví, že vlastníci lodí musí zajistit, aby se lodě recyklovaly pouze v zařízeních na recyklaci lodí uvedených na evropském seznamu, měli by se majitelé lodí v souladu
s povinností náležité péče zajímat, zda má kupující v úmyslu sešrotovat plavidlo
v jednom ze schválených zařízení. Jednání, které nese znaky nedbalosti, může
v důsledku založit odpovědnost na obou stranách převodních transakcí – a lze
čekat, že se tomu trh přizpůsobí.
Co se týče prosazování povinností zařízení na recyklaci lodí, nařízení přináší
unikátní řešení, podle kterého se fyzické nebo právnické osoby (včetně ekologických spolků) dotčené porušením povinností tohoto zařízení mohou požádat
postupem podle čl. 23 nařízení přímo Komisi, aby přijala opatření k napravení tohoto porušení nebo bezprostřední hrozbě, že k takovému porušení dojde. Různé
jazykové verze nařízení potvrzují, že se nejedná o pouhý podnět, ale o požadavek.
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Opatření, které má Komise k dispozici, lze rozlišit od domluvy a varování až po
vymazání ze seznamu zařízení.

Závěr
Nová unijní úprava výrazně napomáhá zavedení globálního režimu recyklace
lodí a tím i ochraně životního prostředí mimo území členských států. Několik
indicií svědčí o tom, že by se mohlo jednat o úpravu úspěšnou. Třetí státy mohou
využít příležitosti a modernizovat svá zařízení s vidinou přilákání unijních lodí.
Stále totiž platí, že majitelé lodí v EU mají pod kontrolou přibližně 40 % světového obchodního loďstva.247 K tomu se mohou přidat i další státy, které zatím
tolerují negativní důsledky, které demontáž lodí na jejich území přináší. I v tomto
se situace mění: Například v roce 2019 uznal Nejvyšší soud Bangladéše jako
nezákonný import lodi North Sea Producer.248 Pro majitele lodí, které se plaví
pod vlajkou členského státu EU, by mělo být pod hrozbou vysokých sankcí (viz
případy Seatrade a Holland Maas) výhodnější přenechat loď k recyklaci v registrovaném zařízení, navíc díky široce stanoveným povinnostem by mělo být
obcházení nařízení pro majitele lodí obtížnější.
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PRAWNE ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
POLEKOWYMI ZALICZANYMI DO ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PL)
THE LEGAL PRINCIPLES FOR DEALING WITH DRUG
WASTE CLASSIFIED AS MUNICIPAL WASTE (ENG)
Aneta Kaźmierska-Patrzyczna
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
Polska
Streszczenie: Prawne zasady postępowania z odpadami narkotykowymi klasyfikowanymi jako odpady komunalne Leki mogą zostać sklasyfikowane jako
odpady komunalne, kiedy stanowią odpady powstające w związku z funkcjonowaniem gospodarstw domowych i innych wytwórców odpadów podobnych
do odpadów z gospodarstw domowych, takich jak np. podmioty zajmujące się
handlem produktami leczniczymi, jak apteki czy hurtownie farmaceutyczne.
W Polsce, zarządzanie tego rodzaju odpadami reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z założeniami tej ustawy, dominującym
systemem postępowania z tego typu odpadami komunalnymi jest system komunalny. W ramach tego systemu gminy przejęły odpowiedzialność za odpady komunalne i ich gospodarkę, a tym samym mają do wykonania wiele różnorodnych
zadań. Jednym z nich jest organizowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ustawa expressis verbis wskazuje, jakie ilości odpadów komunalnych
należy zbierać selektywnie. Należą do nich odpady w postaci przeterminowanych leków, które podlegają selektywnej zbiórce w punktach selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
Abstract: Drug waste classified as municipal waste is waste generated in
connection with the functioning of households and other producers generating
waste similar to household waste, e.g. entities trading in medicinal products, such
as pharmacies or pharmaceutical wholesalers. In Poland the management of them
is governed by the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities.
According to the assumptions of the act, the dominant system for dealing with
this type of municipal waste is the municipal system. As part of this system, municipalities have taken over responsibility for municipal waste and its management system, and therefore have many different tasks to perform. One of them is
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organizing a selective collection of municipal waste. The Act expressis verbis indicates the fractions of municipal waste that must be collected separately. These
include drug waste in the form of expired drugs, which are subject to selective
collection at municipal waste separate collection points.
Słowa kluczowe: odpady, lekarstwa, odpady komunalne, postępowanie z lekarstwami zaklasyfikowanymi jako odpady komunalne
Key words: drug waste, municipal waste, dealing with drug waste classified as
municipal waste

Wprowadzenie
Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach, za
odpady uznaje się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa
się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany249. W konsekwencji uznanie danej substancji czy przedmiotu za odpad wymaga „pozbycia
się” go przez dotychczasowego posiadacza. Zdaniem M. Górskiego, czynność
ta wzorem interpretacji przyjętych w prawie unijnym i orzecznictwie sądów
europejskich nie może być rozumiana jako utrata kontroli nad przedmiotem,
a raczej jako zasadnicza zmiana sposobu jego wykorzystania, odmienna od jego
podstawowego przeznaczenia, do którego przestał się ten przedmiot nadawać250.
Zatem, jak potwierdzono w orzecznictwie krajowym, dla oceny, czy zaszło „pozbycie się” danego przedmiotu, istotna jest ocena przyczyn zastosowania tego
zmienionego sposobu wykorzystania i intencji, które skłoniły posiadacza do tej
zmiany - może to być np. nieprzydatność lub niemożliwość wykorzystania w dotychczasowy sposób251. Sposób postępowania z substancjami bądź przedmiotami
uznanymi za odpady zależy od klasyfikacji odpadu do określonej przez ustawodawcę grupy, podgrupy i rodzaju uwzględniającej: źródło ich powstawania, właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi czy też składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm., dalej powoływana jako ustawa o odpadach.
GÓRSKI, M. Zakres przedmiotowy ustawy o odpadach i podstawowe definicje. In GÓRSKI, M.
(red.) Prawo ochrony środowiska. Warszawa, 2018, s. 400 - 401.
Zob. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 kwietnia 2014 r.,
IV SA/Wa 326/14, Lex 1486446.

171

ZBORNÍK Z XXI. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ
KONFERENCIE PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi252.
Uwzględniając źródło ich powstawania wyróżnia się m.in. odpady medyczne,
czyli odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz
prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny253 i weterynaryjne, zdefiniowane jako odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku
z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach254 oraz odpady
komunalne, rozumiane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów,
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych255.
W ramach normatywnie określonego szczegółowego katalogu odpadów
w nowym rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2020 r., tak jak dotychczas256, nie
określono expressis verbis kategorii odpadów „polekowych”, choć w ramach
wskazanych wyżej grup odpadów medycznych i weterynaryjnych, a także komunalnych wymienia się rodzaje odpadów, które można do tej kategorii zaliczyć257. Wśród nich należy wskazać leki cytotoksyczne i cytostatyczne oraz
leki inne niż leki cytotoksyczne i cytostatyczne. W doktrynie prawniczej przyjmuje się, że pod pojęciem odpadów „polekowych” należy rozumieć każdy lek
252
253
254
255

256

257

Zob. art. 4 ust. 1 ustawy o odpadach.
Zob. art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o odpadach.
Zob. art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o odpadach.
Zob. pełną definicję odpadów komunalnych - art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach. Zgodnie
z brzmieniem powołanego przepisu odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowalnymi (zmieszanymi)
odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która
nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. W literaturze przedmiotu podkreśla się jednak,
iż druga część tej definicji – wyżej niezacytowana - nic istotnego do pojęcia odpadów komunalnych nie wnosi, zob. GÓRSKI, M. Zakres przedmiotowy ustawy o odpadach i podstawowe
definicje. In GÓRSKI, M. (red.) Prawo ochrony środowiska. Warszawa, 2018, s. 403 - 404.
Zob. rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2020 r., poz. 10), które z dniem 6 stycznia 2020 r. zastąpiło poprzednio obowiązujące
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1923). W powyższym katalogu gwiazdką (*) oznaczone są rodzaje odpadów
stanowiące kategorię odpadów niebezpiecznych, dla których ustawodawca przewidział szczególne zasady gospodarowania nimi.
Zob. § 2 i załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadów.
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(produkt leczniczy)258, którego posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub,
do którego pozbycia się jest obowiązany, w tym zarówno w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych
w zakresie medycyny, jak i funkcjonowaniem gospodarstw domowych oraz innych wytwórców generujących odpady podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych, np. podmiotów prowadzących obrót produktami
leczniczymi takich jak apteki czy hurtownie farmaceutyczne259. Wskazana dychotomiczna klasyfikacja odpadów „polekowych” na leki cytotoksyczne i cytostatyczne oraz leki inne uwzględnia stopień zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska jakie mogą one wywoływać. W literaturze przedmiotu leki
cytotoksyczne i cytostatyczne zakwalifikowano bowiem do kategorii odpadów
niebezpiecznych260, natomiast pozostałe leki do kategorii odpadów nieposiadających właściwości niebezpiecznych261, co tym samym determinuje sposób postępowania z nimi. Niewątpliwie jednak „odpady polekowe”, w tym także te mające
charakter odpadów niebezpiecznych to w rozumieniu ustawy „odpady”, wobec
czego mają do nich zastosowanie wszystkie generalne wymagania dotyczące
postępowania z odpadami. Sposoby postępowania stosowane wobec każdego
rodzaju odpadów muszą z tymi założeniami generalnymi być zgodne, stanowią

258

259

260

261

Pojęcie leku należy utożsamiać z odpowiednimi definicjami leku aptecznego, gotowego i recepturowego zawartymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 944 ze zm.
Zob. RABIEGA PRZYŁĘCKA, A. Obowiązki aptek w zakresie postępowania z odpadami
In BARCZAK, A., KORZENIOWSKI, P. (red.) Administracja a środowisko. Szczecin, 2018,
s. 292 - 293.
W doktrynie podział pomiędzy lekami cytostatycznymi a cytotoksycznymi nie jest jednoznaczny, a same pojęcia używane są zamiennie, choć wskazuje się, że lek cytostatyczny to lek, który
opóźnia lub wstrzymuje proliferację komórek, natomiast lek cytotoksyczny to lek, który powoduje śmierć komórki. Leki te (określane jako „cytostatyki”, leki przeciwnowotworowe, ang. Cytotoxic medicinal products) to leki używane w chemioterapii nowotworów, działające toksycznie
na komórki nowotworowe charakteryzujące się szybkimi podziałami, będące podstawową metodą terapii nowotworów rozsianych oraz metodą wspomagającą leczenie nowotworów ograniczonych ze współistniejącymi przerzutami, zob. OŻÓG, M. System handlu produktem leczniczym
i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna. Warszawa, 2010, s. 121, 291; zob. również
podobnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 września 2010 r.,
I OSK 381/10.
Szerzej o pojęciu niebezpiecznych odpadów medycznych zob. np. FURTAK NICZYPORUK,
M. Proces gospodarowania niebezpiecznymi odpadami medycznymi w świetle obowiązującego
prawa. In SZEWCZAK, M., DROP, B., ŚMIECH, R. (red.) Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenia i perspektywy rozwoju. Lublin, 2013, s. 79 i n.
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one bowiem także punkt wyjścia do konstruowania wymagań szczegółowych
modyfikujących ogólne zasady postępowania z odpadami262.
Ogólne zasady postępowania z odpadami są konkretyzowane w odniesieniu do
kategorii wytwórców i posiadaczy określonych rodzajów odpadów, w tym także
poprzez wprowadzanie ograniczeń co do możliwości zastosowania określonych
metod zagospodarowania odpadów. Dotyczy to w szczególności omawianych
w niniejszym opracowaniu „odpadów polekowych” będących odpadami komunalnymi.

Zasady postępowania z odpadami polekowymi
będącymi odpadami komunalnymi
Sposób postępowania z odpadami „polekowymi” powstającymi w związku
z funkcjonowaniem gospodarstw domowych oraz innych wytwórców generujących odpady podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, np. podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi takich jak
apteki, czy hurtownie farmaceutyczne podlega w Polsce przepisom dość istotnie
zmienionej z dniem 1 lipca 2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach263. W obecnie obowiązującym porządku prawnym funkcjonują dwa
systemy postępowania z odpadami komunalnymi: system gminny (inaczej zwany jako opłatowy) albo zbliżony do dotychczas istniejącego (w ramach poprzednio obowiązującej regulacji) - system umowny, inaczej zwany jako system wolnego wyboru264.
Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku system
gminny jest obligatoryjny dla nieruchomości, które zamieszkują mieszkańcy.
262

263

264

Zob. GÓRSKI, M. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. In RAKOCZY,
B., PCHAŁEK, M. (red.) Wybrane problemy prawa ochrony środowiska. Warszawa, 2010,
s. 270.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1439 ze zm., dalej powoływana jako ustawa o utrzymaniu czystości i porządku)
z dniem 1 lipca 2013 r. została zasadniczo zmieniona przez ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 152, poz. 897 ze zm.). Ustawa ta ma charakter aktu szczególnego wobec ustawy o odpadach
z 2012 r., w związku z czym w kwestiach nią nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy
ustawy o odpadach, m.in. dotyczy to pewnych ustaleń terminologicznych, zbiórki odpadów komunalnych czy termicznego przekształcania odpadów.
GÓRSKI, M. Deklarowane przyczyny i kierunki wprowadzonych zmian. In GÓRSKI, M., NOWACKI, K. (red.) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Wrocław, 2012, s. 68 - 69.
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W jego ramach gmina przejmuje pełną odpowiedzialność za odpady i zorganizowanie systemu ich odbierania i zagospodarowania w zamian za opłatę ponoszoną przez mieszkańców na rzecz gminy. Ustanawia ją uchwałą rada gminy265,
a jej wysokość wskazują właściciele nieruchomości w deklaracjach składanych
do urzędu gminy. Gmina musi zorganizować odbiór odpadów z nieruchomości
przez wyłonienie, w trybie zamówienia publicznego, firmy świadczącej taką
usługę w określonym rejonie. Od 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe
przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych266, dzięki którym gminy mogą
zlecać zadania własnym podmiotom bez przeprowadzania przetargu. Generalnie
przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza prowadzić swoją działalność267.
Z kolei system wolnego wyboru jest przewidziany dla nieruchomości, których
nie zamieszkują mieszkańcy, ale wytwarzane są na ich terenie odpady komunalne (np. apteki, hurtownie farmaceutyczne, warsztaty, sklepy, budynki administracyjne)268. System ten zakłada, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest
zawarcie z legalnie działającym podmiotem upoważnionym do odbioru odpadów komunalnych umowy o odebranie odpadów powstałych na nieruchomości
i opłacenie takiej usługi, a obowiązkiem gminy jest nadzorowanie wykonania
obowiązku zawarcia i realizacji umowy. Jednakże nieruchomości niezamieszkane przez mieszkańców, na których wytwarzane są odpady komunalne mogą być
również objęte systemem gminnym. O jego wprowadzeniu decyduje rada gminy
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego269. Obecnie, w przypadku
265

266

267
268
269

Rada gminy ustala podstawową stawkę takiej opłaty dla odpadów komunalnych zbieranych
i odbieranych w sposób selektywny w uchwale podejmowanej na podstawie art. 6k ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny rada gminy określa wyższe stawki opłaty - kwota ta nie może być jednak
wyższa niż dwukrotność maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane
w sposób selektywny określonej w art. 6k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
ze zm. Od 1 stycznia 2021 r. zostanie ona zastąpiona nową ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.
Art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
Art. 6 ust. 1 w zw. z art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
Jeżeli gmina podejmie taką uchwałę i wprowadzony zostanie system gminny taki system będzie
obowiązywał już cały czas, decyzja gminy jest bowiem nieodwracalna, zob. BARCZAK, A. Postępowanie z odpadami komunalnymi In GÓRSKI, M. (red.) Prawo ochrony środowiska. Warszawa, 2018, s. 476. Szerzej na temat nowych systemów postępowania z odpadami komunalnymi
zob. również BARCZAK, A. Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech. Analiza prawnoporównawcza. Szczecin, 2013; BUKOWSKI, Z. Prawo gospodarki
odpadami. Poznań, 2014, s. 123 - 160; KORZENIOWSKI, P. Model prawny systemu gospodarki
odpadami. Studium administracyjno-prawne. Łódź, 2014, s. 441 - 477.
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gdy gmina postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, co ma miejsce w znacznej
części dużych polskich miast270, jest również zobowiązana zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości
albo na odbieranie i zagospodarowanie takich odpadów271.
Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku dominującym systemem postępowania z odpadami komunalnymi jest system gminny.
W jego ramach gminy przejęły odpowiedzialność za odpady komunalne i system ich zagospodarowania272, w związku z czym mają do zrealizowania wiele
różnorodnych zadań wskazanych w katalogu otwartym w art. 3 ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku, które należą do kategorii obowiązkowych
zadań własnych. W kontekście wdrażania wymagań nowej ramowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy273 jednym z najważniejszych zadań gminy jest obecnie zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych274. W ustawie zostały expressis verbis wskazane frakcje odpadów
270
271

272

273
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BUKOWSKI, Z. Prawo gospodarki odpadami. Poznań, 2014, s. 128.
Obowiązek ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. w art. 6c ust. 2a ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku. W przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały postanowi o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego w trybie
przetargu zorganizowanego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości.
GÓRSKI, M. Gospodarowanie odpadami. In DUNIEWSKA, Z. i inni (red.) Prawo administracyjne materialne. Warszawa, 2020 s. 745.
Dz. Urz. UE L 312 z 22. 11. 2008, s. 3 ze zm. Podstawową ideą dyrektywy 2008/98/WE jest
tworzenie środków prawnych promujących koncepcję „społeczeństwa recyklingu”, dążącego do
eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania odpadów jako zasobu. Wykonanie tych
założeń wymaga przede wszystkim zapewnienia segregacji u źródła oraz zbierania i recyklingu
priorytetowych strumieni odpadów.
Przez selektywne zbieranie ustawodawca rozumie zbieranie, w ramach którego dany strumień
odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami (art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy
o odpadach). Definicja powyższa ma transponować definicję z dyrektywy ramowej 2008/98,
gdzie jednak zawarto określenie bardziej ogólne, albowiem – zgodnie z art. 3 pkt 11 wskazanej
dyrektywy – „selektywna zbiórka oznacza zbiórkę, w ramach której dany strumień odpadów
obejmuje jedynie odpady jednego rodzaju i o tym samym charakterze, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania”. Jak słusznie zauważa M. Górski, w tej definicji nie ma odwołania
do właściwości danego rodzaju odpadów, a pod tym pojęciem chyba należałoby rozumieć właściwości fizyczne i chemiczne. W konsekwencji użycie tego pojęcia bardzo zawęża możliwości
uznania, że dany strumień odpadów został zebrany selektywnie, jeżeli musiałyby mieć one takie
same właściwości, szerzej na ten temat zob. GÓRSKI, M. Obowiązki wynikające z przepisów
wewnętrznych. In GÓRSKI, M., NOWACKI, K. (red.) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin
w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Wrocław, 2012, s. 106.
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komunalnych wymagające obowiązkowo selektywnego zbierania. Jedną z nich
są odpady „polekowe” w postaci przeterminowanych leków275, które podlegają
selektywnej zbiórce w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(tzw. PSZOK-ach). Oprócz przeterminowanych leków punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych zostały zobligowane do przyjmowania co najmniej takich odpadów komunalnych jak: odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży (art. 3
ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku)276. Wynika z tego, że
w konstruowaniu modelu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych odgrywają podstawowe znaczenie. Potwierdzeniem tego jest art. 3 ust. 2b ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku, zgodnie z którym gmina jest zobligowana do utworzenia
przynajmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Z kolei do
wyznaczenia kilku takich punktów powinno dojść w gminach liczących ponad
10 000 mieszkańców, w których rada gminy podjęła uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, co ma znaczenie zarówno
275

276

Należy zauważyć, iż wymagania dotyczące obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku zostały ustanowione w różnych
przepisach, w sposób wyraźnie ze sobą nieskoordynowany. I tak zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt
5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku obowiązek ten dotyczy takich frakcji odpadów
komunalnych, jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Z kolei w art. 3 ust. 2 pkt 6 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1b ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku zostały wskazane kolejne frakcje odpadów komunalnych podlegające selektywnej zbiórce, m. in. będące przedmiotem zainteresowania opracowania przeterminowane
leki, a także odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia, odpady niekwalifikujące się
do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki, a ponadto zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży.
Na marginesie prowadzonych rozważań warto też zauważyć, iż obciążenie gmin obowiązkiem
zorganizowania selektywnej zbiórki takich odpadów komunalnych jak baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nieco kłóci się z rozwiązaniami wynikającymi z ustaw
szczególnych, obciążających odpowiednimi obowiązkami inne podmioty, co niestety świadczy
o braku skorelowania aktów prawnych dotyczących przecież tej samej problematyki dotyczącej
gospodarowania odpadami.
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dla zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jak i wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6d ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku)277.
Przy tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
ustawodawca nałożył na gminę konkretne wymagania, zgodnie z którymi punkty
powinny zostać zlokalizowane w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Ponadto na stronie internetowej urzędu gminy oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty powinny zostać umieszczone informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające dane dotyczące firmy, oznaczenia siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także adresy
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy,
wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich
przyjmowania (art. 3 ust. 2 pkt 6 i 9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku).
Tworzenie i prowadzenie takich punktów jest zadaniem gminy z zakresu gospodarki komunalnej278, co oznacza że gmina może tworzyć i prowadzić takie
punkty przez swoje zakłady budżetowe bądź spółki komunalne lub też powierzyć
wykonywanie tego zadania innym podmiotom na zasadach określonych w art. 3
ustawy o gospodarce komunalnej279. Rodzaj punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, tzw. „gminny” czy też tzw. „prywatny” ma znaczenie
w rozróżnieniu obowiązków jakie ustawodawca nakłada na podmiot go tworzący
a następnie prowadzący. Podstawowe znaczenie mają obowiązki o charakterze
formalnym, związane z koniecznością uzyskania zezwolenia na prowadzenie
działalności związanej ze zbieraniem odpadów czy też prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej tych działań, wraz z przekazywaniem niezbędnych informacji właściwym organom. Co do zasady obowiązki te dotyczą tylko tzw.
277

278
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Przy podejmowaniu uchwały rada gminy jest zobowiązana brać pod uwagę liczbę mieszkańców
(nie może być mniejsza niż 10 000), gęstość zaludnienia na danym terenie, obszar możliwy do
obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Zasady i formy gospodarki komunalnej wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych w celu zaspokojenia zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej określa ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.
Jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej z uwzględnieniem przepisów
innych ustaw, do których odwołuje się art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej. Jeżeli do
prowadzenia danego rodzaju działalności na podstawie innych ustaw jest wymagane uzyskanie
zezwolenia, jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie zadań wyłącznie podmiotowi posiadającemu wymagane zezwolenie.
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„prywatnego” podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych - innego niż gmina. Natomiast punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną
gminą lub gminami (tzw. „gminny”) z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwolniony jest na mocy samej ustawy o odpadach280. Nie dotyczy go również obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z prowadzonej
działalności281. W kontekście opracowywanego zagadnienia należy bardzo wyraźnie podkreślić, że z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów
zwolnione jest również zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki282.
Ustawodawca wyraźnie zalicza ten rodzaj działalności do tzw. nieprofesjonalnej
działalności w zakresie zbierania odpadów283. Warunkiem legalnej działalności
aptek w omawianym zakresie jest zawarcie pisemnej umowy (forma pod rygorem nieważności) z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów polekowych, której
minimalną treścią jest nieodpłatne przetwarzanie odpadów (art. 45 ust. 2 ustawy
o odpadach)284.
W funkcjonowaniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie, oprócz punktów selektywnego zbierania, istotne znaczenie odgrywają dwie
uchwały przyjmowane przez radę gminy o charakterze aktów prawa miejscowego. Po pierwsze jest to regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy, który w kontekście omawianego zagadnienia powinien określać szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania lub
280
281

282

283

284

Art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy o odpadach.
W myśl art. 9na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku do sporządzania rocznych sprawozdań jest zobowiązany podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ale inny niż gmina. Sprawozdania, zawierające określone w art. 9na ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku informacje, powinny być przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Niedopełnienie
obowiązku sprawozdawczego przez taki podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych powoduje nałożenie odpowiedniej kary pieniężnej, w drodze decyzji,
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Szerzej na temat obowiązków aptek w zakresie postępowania z odpadami zob. RABIEGA
PRZYŁĘCKA, A. Obowiązki aptek w zakresie postępowania z odpadami. In BARCZAK, A.,
KORZENIOWSKI, P. (red.) Administracja a środowisko. Szczecin, 2018, s. 291 i n.
Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach do nieprofesjonalnej działalności w zakresie
zbierania odpadów, oprócz zbierania leków i opakowań po lekach przez apteki, ustawodawca
zalicza także zbieranie odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów
konsumpcyjnych, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach oraz zbieranie odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach.
Zbieranie odpadów bez takiej umowy jest wykroczeniem z art. 177 ustawy o odpadach, zob.
DANECKA, D., RADECKI, W. Komentarz do art. 45 ustawy o odpadach. In DANECKA, D.,
RADECKI, W. Ustawa o odpadach. Komentarz. Lex 2020, nr 609019.
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przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych co
najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia,
odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów
i odzieży285. W ten sposób ustawodawca po raz kolejny wskazał odpady polekowe jako jedną z podstawowych frakcji odpadów komunalnych wymagającą
obowiązkowo selektywnego zbierania i odbierania, pozostawiając jednak gminie
daleko idącą swobodę w konstruowaniu modelu tej selektywnej zbiórki – czy
będzie to zbiórka u źródła, czyli na terenie nieruchomości, czy poprzez punkty
selektywnego zbierania, czy może w jeszcze jakiś inny sposób. Niezaprzeczalnie
obligatoryjnym elementem tego modelu, o czym była mowa wyżej, są punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do utworzenia których gminy
zostały ustawowo zobowiązane, a które z kolei, również na mocy ustawy, zostały
zobligowane do przyjmowania co najmniej takich odpadów komunalnych jak
przeterminowane leki.
Drugim aktem prawnym, za pomocą którego gmina określa zasady funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki jest uchwała rady gminy przyjmowana na
podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. W uchwale tej
rada gminy określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości a także sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi286. Zgodnie z art. 6r ust. 2d w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie
285

286

Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony a także odpady komunalne podlegające
obowiązkowi selektywnego zbierania spośród wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2028 ze zm.
Z uiszczanych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzą koszty związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu
oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
(art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku).

180

PRAWNE ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI POLEKOWYMI ZALICZANYMI DO ODPADÓW...

odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się
przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, na których zamieszkują
lub nie zamieszkują mieszkańcy, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych
odpadów przez gminę w inny sposób.
Dla postępowania z odpadami „polekowymi” będącymi odpadami komunalnymi najważniejsza jednak wydaje się odpowiedź na pytanie, na jakich zasadach
odbywa się ich późniejsze zagospodarowywanie. Ustawodawca jednoznacznie
wskazał, iż zobligowany do ich przyjmowania podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest posiadaczem odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzącym zbieranie
odpadów a działalność przez niego prowadzona nie wymaga uzyskania wpisu do
rejestru, jak ma to miejsce w przypadku każdego innego przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 9c ust. 1-1a ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku). W związku z tym na podmiot ten ustawodawca nałożył konkretne obowiązki związane z ich dalszym przekazywaniem.
Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych został bowiem zobowiązany do przekazywania bezpośrednio lub za pośrednictwem
innego zbierającego odpady przyjętych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym przeterminowanych leków, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach (art. 9ea
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku). Jak wskazano wyżej, w przypadku
odpadów polekowych oznacza to obowiązek ich przekazania do instalacji termicznego przekształcania odpadów na lądzie.

Zakończenie
W obecnym stanie prawnym odpady polekowe będące odpadami komunalnymi
podlegają obowiązkowej selektywnej zbiórce, prowadzonej przez punkty selektywnego zbierania odpadów. Jednak to czy tam trafią zależy od dobrej woli ich
wytwórców, którymi są przede wszystkim mieszkańcy gminy (właściciele nieruchomości). Kolejną możliwością legalnego pozbycia się odpadów polekowych
przez mieszkańców gminy jest ich oddanie do aptek, co również uzależnione jest
od ich dobrej woli, tym bardziej, że nie wszystkie apteki prowadzą działalność
związaną ze zbieraniem leków i opakowań po lekach, pomimo zwolnienia z obowiązku uzyskiwania administracyjnej zgody na taką działalność, o czym była
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mowa wyżej. Mieszkańcy nie są w żaden sposób rozliczani z pozbywania się
tego rodzaju odpadów, a jest to możliwe m. in. w oparciu o regulamin utrzymania
czystości i porządku. M. Górski słusznie stwierdza, iż gmina w celu skonstruowania systemu selektywnej zbiórki powinna przyjąć na podstawie art. 4 ust. 2
pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku odpowiednie wymagania w
regulaminie utrzymania czystości i porządku kierowane do właścicieli nieruchomości, zobowiązując ich m. in. do zorganizowania i prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów polekowych na nieruchomości w określony sposób - za pomocą
odpowiednich pojemników, np. worków287. Zabezpieczenie wykonania tego obowiązku wynika m. in. z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zgodnie z którym niewykonywanie obowiązków określonych w regulaminie
jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. M. Górski zwraca uwagę na jeszcze
jeden akt prawny, w którym gmina powinna dookreślić zasady funkcjonowania
systemu selektywnej zbiórki - jest to uchwała rady gminy podjęta na podstawie
art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, której postanowienia
mają istotne znaczenie dla konstruowania wymagań adresowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedsiębiorców przystępujących do
przetargu na odbieranie odpadów, w której to specyfikacji wymagania odnoszące
się do odbierania odpadów komunalnych zebranych selektywnie też trzeba byłoby określić288.
Oprócz odpowiednich działań podejmowanych przez gminę zmierzających
do skonstruowania skutecznego systemu selektywnej zbiórki odpadów polekowych, wydaje się że najprostszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie wprost
w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku lub przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie - obowiązku selektywnego zbierania odpadów polekowych u źródła (na terenie nieruchomości), w konkretnie do tego
przeznaczonych pojemnikach, który można byłoby oczywiście rozszerzyć na
pozostałe frakcje odpadów, przynajmniej te o właściwościach niebezpiecznych
(takie jak chemikalia, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny), którego niewykonanie byłoby zabezpieczone konkretną karą finansową.
Niewątpliwie wiązałoby się to z koniecznością stworzenia całego mechanizmu
kontrolnego, w ramach którego dochodziłoby do sprawdzenia czy faktycznie na
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Zob. GÓRSKI, M. Obowiązki wynikające z przepisów wewnętrznych. In GÓRSKI, M., NOWACKI, K. (red.) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Wrocław, 2012, s. 107.
Zob. GÓRSKI, M. Obowiązki wynikające z przepisów wewnętrznych In GÓRSKI, M., NOWACKI, K. (red.) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Wrocław, 2012, s. 107.
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danej nieruchomości prowadzone jest selektywne zbieranie odpadów polekowych i czy w związku z tym na rachunek urzędu gminy wnoszona jest prawidłowa opłata289.
Wydaje się, że jeżeli prawodawca (krajowy, czy też gminny) sam nie będzie
bardziej precyzyjnie określał ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązków związanych z selektywną zbiórką odpadów polekowych jej skuteczność pozostanie jedynie w sferze „pobożnych życzeń”.
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Biorąc pod uwagę, iż opłata jest naliczana według deklaracji właścicieli nieruchomości można
się spodziewać, że większość z nich deklaruje selektywną zbiórkę, aby zapłacić niższą opłatę,
w rzeczywistości się z tego obowiązku nie wywiązując.
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PRÁVNA ÚPRAVA POZEMKOVÝCH ÚPRAV
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (SK)
LEGAL REGULATION OF LAND CONSOLIDATION
IN THE SLOVAK REPUBLIC (ENG)290
Marián Vrabko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Slovenská republika
Abstrakt: Príspevok obsahuje historizujúci pohľad na právnu úpravu pozemkových úprav. Autor identifikuje spôsoby prevodu a prechodu vlastníckeho práva
k pozemkom podľa ustanovení súkromného aj verejného práva. Ďalej analyzuje
doterajší priebeh pozemkových úprav a poukazuje na nové skutočnosti, ktoré by
mohli urýchliť priebeh pozemkových úprav.
Abstract: The contribution contains a historical view of the legal regulation of
land consolidation. The author identifies the ways of transfer of land ownership
according to the provisions of private and public law. It further analyses the
current course of land consolidation and points to the new facts that could
accelerate the course of land consolidation.
Kľúčové slová: pozemková úprava, technicko-hospodárska úprava pôdy, pôda
ako prírodné bohatstvo, spôsoby nadobúdania vlastníctva pozemkov, jednoduché
pozemkové úpravy, komplexné pozemkové úpravy, verejný záujem pri pozemkových úpravách
Key words: land consolidation, technical and economic land treatment, land as
a natural riches, methods of acquiring land ownership, simple land consolidation,
complex land consolidation, public interest in land consolidation

290

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy
č. APVV-19-0494.

189

ZBORNÍK Z XXI. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ
KONFERENCIE PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Úvod
„Pozemkové úpravy“ predstavujú svojím obsahom širokospektrálny a viac vrstvový pojem. Nejde o nový pojem a ak aj, tak len o novotvar, pretože obsah tohto
pojmu sme tu v minulosti mali, ale označoval sa iným pojmom – pojmom „komasácia“. Komasácie predstavovali sceľovanie pozemkov. Výsledkom komasačného konania bolo tzv. Kombinatórium B II., teda dokument (vrátane máp) obsahujúci nové scelené pozemky, ako aj nároky každého účastníka na tieto pozemky.
Tento dokument bol po schválení krajským súdom podkladom spôsobilým na zápis nových vlastníckych vzťahov v pozemkovej knihe, resp. podkladom na založenie nových pozemkových knižných vložiek tam, kde ešte neboli. Dovolíme si
upozorniť na podstatné skutočnosti, a to, že z hľadiska neskoršieho usporiadania
vlastníctva v súlade s ustanoveniami zákona č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých
vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam platilo, že uvedené komasačné operáty
možno použiť na preukázanie získania nehnuteľnosti, ak bola komasácia technicky skončená a osoby vstúpili do držby, aj keď nedošlo k schváleniu komasačných
operátov súdom. Komasáciu nemožno zamieňať s pojmom „technicko-hospodárska úprava pozemkov“, ktorá prebiehala za socializmu. Pri technicko-hospodárskej úprave pozemkov dochádzalo pri priestorovom usporiadaní k preferovaniu
užívateľských vzťahov a niekedy aj k zmene vlastníctva v prospech užívateľov.
Technicko-hospodárska úprava pozemkov sa pôvodne vykonávala na základe zákona č. 47/1948 Zb. o niektorých technicko-hospodárskych úpravách pozemkov
(sceľovací zákon) a neskôr na základe vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.
Zákon predpokladal po ukončení pozemkových úprav zmenu vlastníckych
vzťahov k zamieňaným pozemkom a aj vykonávanie príslušných zmien v pozemkovej knihe. Vládne nariadenie riešilo situáciu tých vlastníkov, ktorí sa nedostali k svojim pôvodným pozemkom. Zaviedlo sa náhradné užívanie pozemkov.
Ako sme už uviedli, pozemkové úpravy predstavujú veľmi širokospektrálny pojem, no vždy boli a budú závislé od právnych vzťahov, ktoré sú predmetom regulácie, lebo tie majú zásadný vplyv nielen na priestorové usporiadanie
pozemkov, ale aj na krajinotvorbu, či technické riešenie vlastníckych vzťahov
k pozemkom.
Pozemkové úpravy, ktoré sa nazývali sceľovanie pozemkov alebo komasácie, boli na našom území prvýkrát regulované v uhorskom zákonnom článku
XXXIX/1908 o rozdelení urbárskeho majetku a úprave pomerov pozemkového
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majetku a o komasácii pozemkov, ktorý upravoval komasácie. Uhorský model
komasácií bol však ťažkopádny.291
Podľa Štefanoviča sa na Slovensku do roku 1918 robili komasácie len
v 11 obciach, pričom ani jedna nebola dokončená. V medzivojnovom období
komasácie prebehli približne v 180 obciach na Slovensku.292
Súčasný stav v rozdrobenosti pozemkov je veľmi komplikovaný a veľmi dynamicky sa rozvíja. Pre porovnanie uvádzame: V roku 2012 bol jeden pozemok
vlastnený v priemere 11,11 vlastníkmi a jeden vlastník mal v priemere podiel
v 20,59 pozemkoch. V roku 2019 bol jeden pozemok vlastnený v priemere 11,91
vlastníkmi a jeden vlastník mal v priemere podiel v 22,61 pozemkoch.293 Ide
o údaje mimo zastavaných území. Z uvedeného vyplýva, že pozemkové úpravy nezabránili drobeniu pozemkov. Naopak, rozdrobenosť sa neustále zväčšuje,
a to aj napriek existujúcim právnym brzdám a protiváham. Konkrétne máme na
mysli zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. K 31. decembru 2018 bolo ukončených 418 komplexných pozemkových úprav a 105 jednoduchých pozemkových úprav. Súčasne prebiehalo
13 komplexných pozemkových úprav a 145 jednoduchých pozemkových úprav.294
Podľa informácie z Hospodárskych novín z 24. septembra 2020 Ministerstvo
pôdohospodárstva SR podpísalo s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
130 zmlúv o poskytnutí financií na nové pozemkové úpravy. Je teda zrejmé, že
opäť ide len o malú časť a v blízkej i vzdialenej budúcnosti bude nevyhnutné urobiť ešte približne 3 000 pozemkových úprav, pretože Slovensko má v súčasnosti
3 559 katastrálnych území.295
Z uvedených faktov môžeme dedukovať, že ide o proces pomalý, komplikovaný a aj technicky náročný. Slovenská republika je údajne najrozdrobenejšou
krajinou Európskej únie. S ohľadom na skutočnosti, že bude potrebné riešiť cca
3 000 katastrálnych území. Asociácia zamestnávateľských zväzov to odhaduje na
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MASLÁK, M. Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane problematiky záhradkových
osád a usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC). 1. vyd.
Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o, 2020, s. 13.
ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. 2. vyd. Bratislava : Eurounion, 2006, s. 110.
Údaje sme prevzali z MASLÁK, M. Pozemkové úpravy z právneho hľadiska, s. 15, ktorý ich
prevzal z ďalších zdrojov. Autor príspevku ich čiastočne verifikoval na portáli Komory pozemkových úprav SR, ako aj z publikácie DOLUVODSKÝ, J. Vývoj pozemkových úprav na Slovensku z pohľadu geodeta. In Geodetický a kartografický obzor. 1992, roč. 38 (80), č. 8. (172).
Údaje sme prevzali z MASLÁK, M. Pozemkové úpravy z právneho hľadiska, s. 19, ktorý ich
prevzal z ďalších zdrojov. Autor príspevku ich čiastočne verifikoval na portáli Komory pozemkových úprav SR.
Dostupné na: <http:/www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografického názvoslovia/názvy katastrálnych území>.

191

ZBORNÍK Z XXI. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ
KONFERENCIE PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

15 rokov. Minister pôdohospodárstva na 25 až 30 rokov.296 Na základe doterajších poznatkov si dovolíme konštatovať, že odhad ministra sa nám zdá reálnejší.
Už sme spomínali, že technicko-hospodárska úprava pozemkov predstavovala preferovanie zmien podľa potrieb užívateľov. Prijatím reštitučných zákonov po
roku 1989 bol tento spôsob úpravy pôdy de iure anulovaný, ale v mnohých prípadoch de facto jeho výsledky fungovali a fungujú, lebo jednotné roľnícke družstvá
sa transformovali na roľnícke družstvá pomaly a vlastnícke vzťahy k pozemkom
sa riešili len postupne a veľmi zdĺhavo, zatiaľ čo užívateľské vzťahy trvali a trvajú. Podstatou združstevňovania bolo vnesenie poľnohospodárskeho majetku
samostatne hospodáriacich roľníkov do spoločného družstevného hospodárenia.
Často, najmä z počiatku po roku 1948, nie dobrovoľné. V tomto prípade vlastníci
už nepracovali na vlastnej pôde a tým stratili vzťah k pôde.

1.
Prvý pokus o vymedzenie pojmu „pozemkové úpravy“ po roku 1989 predstavuje § 19 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a inému poľnohospodárskemu majetku, kde sa uvádza, že ide o zmeny v usporia
daní pozemkov na určitom území vykonané s cieľom vytvorenia pôdne ucelených hospodárskych jednotiek podľa potrieb jednotlivých vlastníkov pôdy a s ich
súhlasom a podľa celospoločenských požiadaviek na tvorbu krajiny, životného
prostredia a na investičnú výstavbu.
Ako možno dedukovať z textu zákona ide o:
1. preferovanie potrieb vlastníkov pozemkov,
2. požiadavky na tvorbu krajiny,
3. ochranu životného prostredia,
4. celospoločenský záujem,
5. investičnú výstavbu.
V tomto duchu aj zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v § 1 definoval cieľ pozemkových úprav tak, aby sa
uskutočnili v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.
V súlade s platnou právnou úpravou musíme rozlišovať:
296

Zdroj: Spravodajstvo TA3 (7. 9. 2020).
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– jednoduché pozemkové úpravy,
– komplexné pozemkové úpravy.
Jednoduchými pozemkovými úpravami sa rieši len časť územia pri využití zjednodušenej dokumentácie a zjednodušených rozhodovacích procesov. Komplexné pozemkové úpravy riešia celé územie tak, aby mal každý vlastník prístup
k pozemku. Kritický stav v rozdrobenosti pozemkov mal riešiť osobitný zákon
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov.
V zákone sa uvádza, že pri prevode alebo prechode vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom, lesným pozemkom a v záujme ochrany viníc musia
vlastníci rešpektovať ustanovenia zákona.
Základnou podmienkou, ktorá je uvedená v zákone, je to, že na základe právneho úkonu, rozhodnutia súdu o vysporiadaní spoluvlastníctva alebo na základe
rozhodnutia o dedičstve nesmie vzniknúť poľnohospodársky pozemok menší
ako 2 000 m2 a lesný pozemok menší ako 5 000 m2. Zákon tiež ustanovuje spôsob usporiadania dedičstva s ohľadom na už uvedené, ak súd nemôže rozdeliť
dedičstvo podľa dedičských podielov, rozhodne o nadobudnutí pozemkov tým
dedičom (dedičmi), ktorí majú najlepšie podmienky na ich obhospodarovanie.297
Napriek uvedeným pokusom o korekcie v drobení pozemkov sa želaný efekt
nedostavil a delenie pozemkov pokračuje neustále a pomerne rýchlo, rýchlejšie
ako pozemkové úpravy.
Výsledkom týchto procesov je niekoľko nezvratných, negatívnych skutočností,
ktoré majú zásadný vplyv na užívanie pôdy, pretože nie je zabezpečený prístup
vlastníka k pôde a:
1. naďalej je znemožnený efektívny výkon vlastníckeho práva, prejavuje sa to
nízkou ochranou vlastníctva,
2. vplýva to na vzťahy vlastníka k pôde, ľudia si nevážia drobné podiely, lebo
majú nepatrnú hodnotu,
3. vplýva to na diverzifikovanosť poľnohospodárskej výroby, aj vplyvom ďalších činiteľov sa vytvára malá diverzifikovanosť,
4. vytvára neprehľadnosť pri užívaní pozemkov, vytvárajú sa nerovnovážne
vzťahy medzi malými a veľkými užívateľmi, ako aj nerovnovážne vzťahy
medzi malými vlastníkmi a veľkými užívateľmi,
5. vplýva na rozvoj krajiny (krajinotvorbu), na rozvoj neprimerane veľkých monokultúrnych plôch,

297

Bližšie pozri v § 23 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov.
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6. je spojený s veľkým množstvom neznámych vlastníkov, čím sa sťažuje nakladanie s pôdou,
7. brzdí rozvoj trhu, vysporiadanie väčších plôch je prakticky nemožné,
8. má dopad na ekologickú stabilitu územia, veľké monokultúrne územia neobsahujú vodozádržné sytémy, dôsledkom je odplavovanie pôdy,
9. má vplyv na činnosť štátnych orgánov pri evidencii pozemkov, výstavbe infraštruktúry, výstavbe protipovodňových opatrení.
Veľké množstvo orgánov štátnej správy i územnej samosprávy je zainteresovaných do reforiem. Ukazuje sa, že by bol vhodný jeden koordinátor.
Uvádzané problémy vyplývajú najmä z právnej regulácie, a to tak zo súkromnoprávnej, ako aj verejnoprávnej. Nový pohľad na pôdu vnáša do našej právnej
úpravy ústavný zákon č. 137/2017 Z. z. o ochrane pôdy, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Jeho podstatou je náhľad na
pôdu, kde sa z pôdy ako obyčajnej veci stáva prírodné bohatstvo.298 Toto však
má vplyv na rozdrobenosť pôdy len sprostredkovane, a to tým, že to má to vplyv
na zvýšenie jej ústavnej ochrany vrátane zákonnej a podzákonnej, čo by sa malo
premietnuť aj do zákonnej či podzákonnej regulácie.
Rozhodujúca úprava pri nakladaní s pôdou je právna úprava súkromnoprávnej
povahy, ktorá je obsiahnutá v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej
ako „OZ“ alebo „Občiansky zákonník“), subsidiárne aj v zákone č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník (ďalej ako „OBZ“ alebo „Obchodný zákonník“).

2.
V súlade s existujúcou súkromnoprávnou právnou úpravou je v súčasnom období
možné nadobudnúť vlastnícke práva k pozemkom nasledujúcim spôsobom:
1. zmluvou,
2. rozhodnutím štátneho orgánu,
3. na základe iných skutočností ustanovených zákonom,

298

Článok 44 ods. 4 Ústavy SR: „Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné
prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.“
Článok 44 ods. 5 Ústavy SR: „Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné
zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.“
Článok 44 ods. 6 Ústavy SR: „Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 4 a 5
ustanoví zákon.“
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4. dedením.299
Vo všetkých prípadoch je možných niekoľko variácií nadobudnutia pozemkov do
vlastníctva tak fyzickými, ako aj právnickými osobami.
Nadobúdanie vlastníckeho práva zmluvou
Najčastejším spôsobom nadobudnutia pozemku do vlastníctva zmluvou
je kúpa, darovanie, zámena, dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva
a o vzájomnom vyporiadaní (§ 141 OZ) a dohoda o vyporiadaní dedičstva medzi
viacerými dedičmi (§ 482 ods. 1 OZ, § 482 ods. 1 OZ). Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde o dedičstve dohodou, prípadne podľa § 50 OZ na základe
nepomenovanej zmluvy, samozrejme za splnenia podmienky, že to neodporuje
ustanoveniam Občianskeho zákonníka.
Nadobúdanie vlastníckeho práva rozhodnutím štátneho orgánu
Nadobudnutie vlastníctva rozhodnutím štátneho orgánu môže byť v zásade
dvojakého druhu, a to rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím správneho orgánu.
Rozhodnutím súdu podľa Občianskeho zákonníka možno nadobudnúť vlastníctvo na základe nasledujúcich rozhodnutí súdu:
– rozhodnutie o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva (§ 142 OZ),
– rozhodnutie súdu o neoprávnenej stavbe, ak je vlastnícke právo k stavbe prikázané za náhradu vlastníkovi pozemku (§ 135c ods. 2 OZ),
– rozhodnutie súdu pri spravovaní cudzej veci za ustanovených podmienok
(§ 135b OZ).
Rozhodnutím správneho orgánu možno nadobudnúť vlastníctvo tiež niekoľkými
spôsobmi a niekoľkými druhmi rozhodnutí správnych orgánov:
– okresný úrad v sídle kraja – konanie o vyvlastnení,
– finančný orgán – príklepom licitátora pri dražbe,
– okresný úrad - pri vykonaní projektu pozemkových úprav,
– exekútor - rozhodnutím exekútora v exekučnom konaní.
Nadobúdanie vlastníckeho práva na základe iných skutočností ustanovených zákonom
Vlastnícke právo možno nadobudnúť aj na základe iných skutočností ustanovených zákonom, a to:
– vydržaním podľa § 134 OZ,

299

LAZAR, J. a kol. Základy občianskeho hmotného práva. 1. zväzok. Bratislava : Iura Edition,
2004, s. 232 a nasl.
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– nadobudnutím vlastníckeho práva k strateným, skrytým a opusteným veciam
podľa § 135 OZ,
– nadobudnutím vlastníckeho práva príklepom licitátora na dobrovoľnej verejnej dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách,
– nadobudnutím vlastníckeho práva k neoprávnenej stavbe za predpokladu, že
vlastník stavby vlastní pozemok pod stavbou (§ 135 OZ),
– nadobudnutím vlastníckeho práva priamo zo zákona (napr. podľa reštitučných zákonov a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí).
Nadobudnutie vlastníckeho práva dedením
Existujúca právna úprava rozoznáva dedenie zo zákona a dedenie zo závetu.
Oba druhy sú rovnocenné.
Dedenie zo zákona je z pohľadu spoločnosti najvhodnejším spôsobom prechodu majetku zomrelého na dedičov. Dedenie zo zákona je preferované. Pri
dedení zo zákona sa vo všeobecnosti v každej skupine (I – IV) dedí rovnakým
dielom. Hovoríme o generálnej sukcesii.
Pri dedení zo závetu pripúšťa právna úprava väčšiu testovaciu voľnosť poručiteľa. Na dediča môžu prejsť len určité práva na základe osobitného rozhodnutia
poručiteľa - tzv. singulárna sukcesia. Obmedzuje sa zákonnými právami jeho
potomkov ako neopomenuteľných dedičov. Pri dedení zo závetu je právna ochrana neopomenuteľných dedičov slabšia, samozrejme s výnimkou maloletých
(§ 479 OZ). V § 479 OZ sa uvádza: „Maloletým sa musí dostať aspoň toľko, koľko
robí ich dedičský podiel zo zákona. Plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí
jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona“. Pokiaľ tomu závet odporuje,
v tejto časti je neplatný, ak nedošlo k vydedeniu potomkov. Z uvedeného dôvodu
by bolo vhodnejšie viac využívať singulárnu sukcesiu, teda dedenie zo závetu.
Podľa Obchodného zákonníka možno napríklad realizovať nadobudnutie
vlastníctva aj v súlade s § 113 a nasl. OBZ, prevodom obchodného podielu v obchodnej spoločnosti či družstve.
V prípade pokusu urobiť predbežný záver k právnej úprave podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, teda súkromnoprávnej úprave, by
sme mohli uvažovať, že právna úprava v budúcnosti by mohla viac pripúšťať
obmedzenia prevodu a prechodu vlastníctva k pozemkom.
Pokiaľ ide o verejnoprávnu úpravu, ktorú sme spomínali v úvode, tak tu je
situácia zložitejšia, nielen pri právnej úprave, ale aj pri aplikácii právnych predpisov. Jozef Vanek z Ministerstva pôdohospodárstva SR uvádza, že: „Pozemkové úpravy sú odbornou disciplínou, ktorá sa zaoberá riešením právnych, technických, ekologických, ekonomických, poľnohospodárskych, biologických, ako
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aj spoločenských vied“.300 Môžeme konštatovať, že je to trochu nadnesené, ale
pravdivé.
Pre podporu tohto tvrdenia by sme v nasledujúcej časti charakterizovali
súčasnú právnu úpravu pozemkových úprav.

3.
Základom verejnoprávnej regulácie pozemkových úprav je zákon č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej ako „zákon o PÚ“).
Tento zákon je osobitnou právnou úpravou k pozemkovým úpravám definovaným v § 19 zákona č. 229/1991 Zb. o pôde. Zákon č. 229/1991 Zb. o pôde
rámcovo vymedzuje pojem „pozemkové úpravy“ a právomoc orgánov s pôsobnosťou v oblasti pozemkových úprav rozhodnúť v konaní o pozemkových úpravách podľa osobitného zákona, t. j. zákona o PÚ, ak sa účastníci nedohodnú.
Obsah právnej úpravy je verejnoprávny pri silnom rešpektovaní vlastníckeho
práva. Zákon vo verejnom záujme priestorovo racionálne usporadúva pozemkové vlastníctvo v súlade s podmienkami, ako sú uvedené ďalej, ako aj tie, na ktoré
sme už upozorňovali.
Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) je toto
konanie osobitným správnym konaním. Konanie je osobitným druhom rozhodovacieho procesu, v ktorom ide o úpravy vo verejnom záujme. Ako je všeobecne známe, verejný záujem je definovaný v ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.301
Obsah pojmu je definovaný v ústavnom zákone, a preto je pochopiteľné, že
z hľadiska interpretácie ho možno využiť vo všetkých zákonoch, a tým aj v predpisoch, ktorými sú regulované pozemkové reformy.
V právnych úpravách o pozemkových reformách nie je legálna definícia verejného záujmu na podmienky pozemkových úprav. Z uvedeného ústavného zákona a zo zákona o PÚ možno vyvodiť, že verejným záujmom pri pozemkových
úpravách je ochrana životného prostredia, ekologickej stability územia, funkcií
poľnohospodárskej krajiny a rozvoj vidieka a aj vlastníckych vzťahov k pôde.
300

301

VANEK, J. Dištančné vzdelávanie pre projektantov pozemkových úprav. Učebné texty, 2. diel.
Bratislava, 2002, s. 5.
Článok 3 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov uvádza: „Verejný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý
prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom.“
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V súlade s obsahom nálezu Najvyššieho súdu SR z 19. mája 2010, sp. zn.
2 Sžo 235/2009, je verejným záujmom aj samotné usporiadanie rozdrobeného
pozemkového vlastníctva, ktoré umožňuje vykonávanie triády vlastníckych práv
- pôdu držať, užívať a nakladať s ňou, t. j. posilnenie právneho postavenia a právnej istoty účastníkov pozemkových úprav.
Okrem tejto nosnej hmotnoprávnej a procesnoprávnej úpravy sú tu aj ďalšie
právne predpisy, ktoré zasahujú do právnej regulácie pozemkových úprav, či už
priamo alebo sprostredkovane.
Pomerne veľký vplyv na pozemkové úpravy má zákon č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktorý už
okrem spomínaného zákazu drobenia pozemkov obsahuje aj obnovu evidencie
vlastníckych vzťahov k pôde zostavením Registra obnovenej evidencie pozemkov, z ktorého údaje potom slúžia aj na zostavenie registra pôvodného stavu
v pozemkových úpravách.
Špecificky do pozemkových úprav zasiahol zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní
pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim,
ktorý riešil majetkoprávne vyporiadanie užívateľov a vlastníkov pôdy v zriadených záhradkových osadách. Jeho obsah bol však sporný, a preto vyvolal spory,
ktoré skončili až v Štrasburgu na Európskom súde pre ľudské práva, čím sa jeho
aplikácia značne predĺžila.
Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce
a vyššie územné celky osobitne upravuje pozemkové úpravy pod stavbami obcí
a vyšších územných celkov a opatrenia pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.
Špecifické inštitúty a nakladanie s nimi z našej histórie rieši zákon
č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách – urbáre a komposesoráty a, samozrejme, aj vlastnícke vzťahy v nich.
Na prípady, ktoré sú upravené týmito osobitnými predpismi, sa v zmys
le § 29a zákona o PÚ vzťahuje dvojitá subsidiarita: konanie o nariadení pozemkových úprav sa riadi zákonom o PÚ s odchýlkami podľa osobitného predpisu,
t. j. platí odchýlna úprava uvedená v osobitnom predpise a ak sa v osobitnom
prepise úprava nenachádza, platí úprava v zákone o PÚ ako všeobecnom predpise o pozemkových úpravách. Ak sa úprava nenachádza ani v zákone o PÚ, na
danú situáciu sa vzťahuje úprava vo všeobecnom predpise o správnom konaní
- v správnom poriadku.
V súlade s existujúcou súkromnoprávnou i verejnoprávnou reguláciou je
predmetom právnej úpravy pozemkových úprav na danom území realizácia nového racionálneho usporiadania vlastníckych práv ku všetkým poľnohospodárskym
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a lesným pozemkom, ako aj k ďalším nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú na
pozemkoch, vrátane vecných práv, ktoré sú regulované súkromnoprávnymi predpismi, a to vo verejnom záujme v súlade s podmienkami ochrany životného prostredia, ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny s prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného obhospodarovania krajiny a podpory
rozvoja vidieka.
Nové usporiadanie pozemkov je možné dosiahnuť rozdelením, scelením, oddelením alebo inými úpravami pozemkov, medzi ktoré možno zaradiť zmenu
tvaru, vyrovnanie hraníc pozemkov, zámenu pozemkov a pod. tak, aby boli prospešné všetkým vlastníkom, užívateľom a celej spoločnosti pri súčasnom rešpektovaní tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany krajiny.

Záver
Pokúsili sme sa urobiť prehľad právnej úpravy komplexnej právnej regulácie
pozemkových reforiem. Z dosiaľ uvedeného, i keď sme nespomenuli všetky prevody, prechody a zmeny vlastníckeho práva k pozemkom je zrejmé:
1. že ide o proces zložitý a dlhotrvajúci, v časovom horizonte zhruba 30 rokov,
2. tento proces vo verejnej správe nie je možné robiť doterajším spôsobom,
lebo sa nikdy neskončí, čím bude zbytočný,
3. musí nastať radikálna zmena v právnej regulácii pozemkových úprav, súčasný spôsob právnej regulácie je nevyhovujúci,
4. musia sa zmeniť metódy a formy činnosti verejnej správy v tejto oblasti, ro
zhodovanie sa musí skrátiť, niektoré fázy rozhodovacích procesov sa musia
vypustiť,
5. pri realizácii pozemkových úprav dôjde ku kombinácii rôznych metód a fo
riem činnosti verejnej správy, bude nevyhnutné viac využívať prenesený výkon štátnej správy na neštátne subjekty vrátane územnej samosprávy,
6. štát musí garantovať morálny, materiálny a finančný priebeh pozemkových
úprav, finančné prostriedky musia byť každoročne vyčlenené v štátnom rozpočte vrátane tých, ktoré budú určené neštátnym subjektom,
7. pri týchto druhoch rozhodovacích procesov je nevyhnutné preferovať vlastnícke vzťahy pri zohľadnení celospoločenských záujmov pri ochrane, tvorbe
a ochrane životného prostredia,
8. pri zachovaní preferovania vlastníckych vzťahov k pozemkom a zohľadnení
celospoločenských záujmov bude nevyhnutné pre zdarný priebeh reforiem
niektoré vlastnícke práva pri nakladaní s pozemkami obmedziť,
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9. viacstupňové rozhodovanie bude nevyhnutné urýchliť tým, že niektoré úkony či stupne rozhodovania sa vypustia, bude nevyhnutné zvážiť či by celé
konanie nemalo byť osobitným druhom rozhodovacieho procesu vo verejnej
správe,
10. rozhodovacie procesy pri pozemkových úpravách by mal zastrešovať jeden
ústredný orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou a na miestnej úrovni by to mal byť jeden špecializovaný orgán miestnej štátnej správy – pozemkový úrad.
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Republic of Poland
Abstract: The subject of these considerations is the analysis and assessment of
the applicable legal regulation in the field of land consolidation and exchange,
made from the point of view of the implementation of the public interest and
mitigation of the conflict arising therefrom with the private interest of farm ow
ners. There is also a question whether and to what extent the planned effects of
consolidation take into account the impact on the natural environment. It should
be assumed that the will of the legislator in the Polish act on land consolidation and exchange was to create a structure that can be defined as “the common
good” of the participants of land consolidation. The main goal indicated in the
act is therefore public, and there are also specific goals in terms of spatial order,
rural areas or nature protection. However, as proved in the conducted analysis,
the long-term consolidation procedure, often grouping thousands of entities and
covering several hundred hectares, still remains a source of serious conflicts
between the public interest and the private interest of some individual entities,
farm owners, encroaching on their subjective rights and ownership rights. It is
necessary to postulate the commencement of work on a new Polish model of land
consolidation.
Key words: conflict of interest, land consolidation, land exchange, rural development

Introduction
Land consolidation is a classic legal solution, the so-called agricultural and arrangement with a long tradition in Polish legislation, dating back to the 1920s.
Consolidation is carried out in order to improve the unfavorable spatial structure
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of farms, defined as land layout. The result of the consolidation procedure is the
issuance and then execution of an administrative decision approving the land
consolidation project, which results in bringing the participants of the procedure
into possession of new plots. These plots are to be amassed and have the correct
configuration, making it easier for all participants to conduct activities, including
agricultural activities. Intuitively, it is an activity that serves the development of
rural areas, but in the seventies the view302, that for the implementation of comprehensive reconstruction of rural areas, this solution is insufficient. The doctrine
has also been increasing the impact of consolidation on spatial order in rural
areas for years303, and nowadays this institution has gained topicality and social
importance from the point of view of supporting these proceedings from EU
public funds under rural development programs.
The institution of land consolidation should be an example of a legal solution aimed at balancing a conflict of interest under public law and private law.
Land consolidation was established primarily to improve the area structure of
private farms, and at the same time to shape the agricultural production space
and its area structure. It creates better conditions for the productive use of land
through the rational shaping of land layout, proper location of buildings in relation to land, local roads, water drainage facilities, which is important without the
need to make changes in ownership relations304. Consolidation should take into
account the interests related to the public-law interest of the local community,
the requirements of rational farming, the need to protect the environment, and
thus should be related to the provisions of the local spatial development plan.
At the same time, the implementation of the public interest should be consistent
with the interest of all farms covered by the consolidation area, and the owners
of agricultural land should have an impact both on the initiation and legal effects
of the consolidation procedure.
The subject of these considerations is the analysis and assessment of the applicable legal regulation in the field of land consolidation and exchange, made
from the point of view of the implementation of the public interest and mitigation
of the conflict arising therefrom with the private interest of farm owners. There
is also a question whether and to what extent the planned effects of consolidation
take into account the impact on the natural environment.
302
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CZECHOWSKI, P., SIWEK, A. Problemy prawne urządzeń rolnych – stan obowiązujący i perspektywy. In Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego, Katowice, , 1993, p. 197.
KUROWSKA, T. Planowanie przestrzenne a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. In Studia Iuridica Agraria. 2016, vol XIV, p. 59.
KUROWSKA, T. Kształtowanie przestrzeni rolniczej. In CZECHOWSKI, P. (edt) Prawo rolne.
Warszawa, 2019, p. 385
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1.

Consolidation and land replacement in the
system of polish law

According to the dictionary meaning in Polish, the term “consolidation”, “merge”
(pol. „scalanie”) means eliminating the dispersion of agricultural land belonging
to one farm by replacing (while maintaining soil valuation) further plots of land
with land adjacent to the farm 305. A synonym in Polish is the term “komasacja”.306 Both of these terms functioning in Polish were used in the first Act of July
31, 1923 on land consolidation307. Subsequent legal regulations used only the
concept of consolidation.
The first normative attempt to define the concept of “consolidation” was made
by the legislator in Art. 1 clause 1 of the Act of 1923. The Act of March 26, 1982
currently in force308 does not contain a definition of consolidation, focusing on
indicating the purpose of the legal regulation.
Many attempts have been made to define this term in the doctrine of Wes
tern European countries, as well as in Polish literature on the subject309. In one
of the latest studies in the field of agricultural law, it was indicated, based on
the achievements of science and legislation to date, that by consolidation (integration) should be understood as the exchange of fragmented or incorrectly
configured real estate belonging to different entities and located in a specific area
in order to create more favorable conditions management in agriculture and fo
restry, improvement of the area structure of farms, forests and forest land, rational land configuration, adjustment of real estate boundaries to the system of water
drainage devices, roads and land relief.310
However, land reparcelling should be distinguished from the second, parallel
legal institution, which is the institution of land exchange introduced after World
War II311. The task of this instrument was to exchange land for newly estab305
306
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SZYMCZAK, M. (edt) Słownik języka polskiego, vol. III. Warszawa, 1991, p. 184.
In both legal and legislative German language, several concepts are valid: Zusammenlegung,
Separation, Verkoppelung, Konsolidation, Flurbereinigung i Feldbereinigung, MARCINKOWSKI, M. Geneza i ewolucja scalania gruntów rolnych w prawie niemieckim. In Przegląd
Prawa Rolnego. 2012, no 2, p. 208.
I.e. OJ of 1927 p. 833 with amendments, hereinafter quoted as: “the Act of 1923”.
Act of 26 March 1982 on land consolidation and exchange, i.e. OJ of 2018 r., p. 908, with amendments.
For an overview of the views expressed in the French, German and Polish doctrine see: ZIELIŃSKI, A. Scalanie gruntów w prawie polskim. Poznań,, 1972, p. 30 - 34.
ZIELIŃSKI, A. Scalanie i wymiana gruntów. In CZECHOWSKI, P. (edt.) Prawo rolne. Warszawa, 2019, p. 413.
Pursuant to the Decree of 16 August 1949 on land exchange, OJ of 1962, No 48, p. 367 as amended.
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lished and already existing agricultural cooperatives in order to separate large
complexes of production land.

2.

The origin of legal regulation in the field of land
recovery in Poland

The agrarian structure in Poland is the result of historical conditions that go back
to the roots of the partitioning powers. Land consolidation has a long tradition in
German law, dating back to the middle Ages312. As A. Lichorowicz313 and A. Zie
liński314 point out in the western provinces of our country under Prussian rule, the
good situation in terms of the agrarian structure and the relatively small checker
pattern of land resulted from the constantly conducted consolidation works.
The conditions were much worse in central Poland, where in the territory of the
Kingdom of Poland, in the Russian partition, only a quarter of the agricultural
land was covered by the consolidation procedure. The largest chessboard was in
south-eastern Poland, formerly Galicia - the Austrian Partition, where, until the
outbreak of World War I, basically no consolidation began.
After regaining independence and conducting the Agricultural Census in
1921, the Polish legislator passed the Act of 1923 on the consolidation of land,
in which legal solutions were adopted based on the Prussian Act of 1920.315 The
significance of the first Polish act was that the consolidation procedure was combined with other agricultural and management activities, adaptation to the water
drainage system, and liquidation of easements. The doctrine's assessment of this
regulation was high, it was pointed out that it set a model of consolidation common to almost all European countries at the beginning of the 20th century.316
After World War II, consolidation works were carried out to a very limited
extent, on the basis of regulations from the interwar period, because the political
assumption of collectivization of the countryside came to the fore. Agriculture
was to be socialized by the regulation contained in the provisions of the decree
of August 16, 1949 on the exchange of land317, which for the first time introduced
312
313

314
315
316

317

MARCINKOWSKI, M. Geneza i ewolucja ..., p. 207.
LICHOROWICZ, A. Problemy scalania gruntów w Polsce okresu międzywojennego. In Krakowskie Studia Prawnicze. 1968, year I, vol 1-2, p. 212 - 214.
ZIELIŃSKI, A. Scalanie gruntów w prawie …, p. 10 - 13.
CZECHOWSKI, P., SIWEK, A. Problemy prawne…, p. 192.
LICHOROWICZ, A. Problemy scalania..., p. 21, or ZIELIŃSKI, A. Scalanie gruntów – przeszłość czy zadanie przyszłości. In Studia Iuridica Agraria. 2001, vol II, p. 227.
I.e. of 1962, OJ No 46, p. 226 with amendments.
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the existing instrument allowing for the exchange of land, which to a large extent
favored the socialized sector at the expense of individual farms.318
The next stage in the development of legislation in the field of land consolidation in Poland was the Act of 1968 on the consolidation and exchange of land319,
which for the first time regulated both institutions in one act. The beginning of
the 1980s brought new regulations in the field of land resources management due
to the need to increase the efficiency of agricultural production. It is necessary
to mention the Act of 1982 on the protection of agricultural and forest land320,
or the 1982 Act on Land Consolidation321. Merging was to become an organizational and agricultural institution, similar to the German solutions of Flurberei
nigung322, adjusting consolidation to the instruments of civilization development
of rural areas, such as reconstruction of infrastructure, water supply, gasification,
water drainage, as well as new road investments. Unfortunately, apart from indicating the modern assumptions of the regulation, there were no solutions suppor
ting the achievement of the indicated goal. The fundamental amendment to the
act of 1989 coincided with the systemic transformation in Poland, unfortunately
it did not introduce modern instruments allowing the adaptation of the agrarian
structure to the needs of modern European agriculture in the 21st century. On
the contrary, to the surprise of many doctrines323, the inclusion of land exchange
institutions was returned to the content of this act. The importance of this institution was of a marginal nature under the regulations in force in our country.
Unfortunately, also the institution of consolidation in the years 1990-2004 did
not attract much attention.

3.

Purpose of legal regulation on land consolidation

The purpose of the legal regulation of land consolidation has evolved considerably. Initially, the legislator wanted to eliminate the so-called "Checkerboards of
lands". In the Act of 1923, the land was fragmented, arranged in a checkerboard
pattern and excessively narrowed. Merging was to be transformed into areas
318
319

320
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CZECHOWSKI, P., SIWEK, A. Problemy prawne…, p. 193.
Act of 24 January 1968 on land consolidation, OJ No 3, p. 13 with amendments, hereinafter
quoted as: “the Act of 1968”.
Act of 26 March 1982 on the protection of agricultural and forest land, OJ 1982, No 11, p. 79.
Act of 26 March 1982 on land consolidation, OJ 1982, No 11, p. 80.
Flurbereinigungsgesetz 14.07.1953, in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976,
BGBl. I.
ZIELIŃSKI, A. Scalanie gruntów - przeszłość…, p. 233, or CZECHOWSKI, P., SIWEK, A.
Problemy prawne…, p. 196.
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meeting the requirements of proper management (Art. 1 of the 1923 Act). Only
the economic and productive function of agricultural land was taken into account. The production goal was even more strongly emphasized in the preamble
to the Act of 1968, introducing the provision that this act was introduced "in
order to improve the conditions for accelerating the development of agricultural
production". Under the rule of the law, a view was expressed324, that one of the
main tasks of Polish agriculture was to improve land management, increase production while achieving the agricultural policy objective related to the shaping of
the premises for the reconstruction of agriculture.
However, in the regulation in force since 1982, four groups of goals can be distinguished:
1. production goal;
2. goal connected to of spatial order improvement;
3. goal connected to rural development;
4. goal connected to nature protection.
3.1. Production goal is still indicated as essential in the Act of 1982. The legislator defines it in two ways: "creating more favorable conditions for farming and
forestry" and by “improving the area structure of farms, forests and forest land”
(Art. 1 of the Land Consolidation Act). A phenomenon unfavorable for farming
and forestry management conditions is the dispersion of land belonging to the
same owner. Running a farm consisting of non-adjacent agricultural properties is
difficult and increases the costs of agricultural production.325
3.2. There is also a clearly visible goal related to the improvement of spatial order and spatial planning. Pursuant to Art. 1 of the Act of 27 March 2003
on spatial planning and development326, spatial order, in addition to sustainable development, should constitute the basis for the activities of administration
authorities to shape the principles of spatial policy and in proceedings regarding
the allocation of land for specific purposes as well as in determining the principles
of land development. At the same time, the spatial order defined in Art. 2 point 1
of the Act on Spatial Planning and Development means such an arrangement
of space that creates a harmonious whole and takes into account all functional,
socio-economic, environmental, cultural, compositional and aesthetic conditions
and requirements in orderly relations. The category of spatial order is perceived

324

325
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PALIWODA, J. Scalanie i wymiana gruntów, Zagadnienia administracyjnoprawne, Ossolineum, 1972, p. 6 - 7.
RUDNICKI, S. Własność nieruchomości, Warszawa, 2012, p. 147.
I.e. OJ from 2020, p. 293 as amended, hereinafter referred to as “u.p.z.p.”.
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as a general clause327, referring to a specific system of evaluations, values, norms
other than legal ones, and at the same time an axiologically justified system. As
Z. Niewiadomski points out328 the notion of spatial order in spatial development
must be reconstructed in relation to a given actual state. In rural areas with an incorrect area structure, such a value will be the need to create a proper agricultural
production space.
Shaping the agricultural production space becomes an important element indicated in Art. 1 of the act on consolidation of land by the requirement to adjust the real estate boundaries to the system of water melioration devices, roads
(including the network of agricultural transport roads) and the relief It is the
deterioration of the land configuration, which arose as a result of industrial activities, the course of existing or constructed public roads, railways, overground
pipelines and water reservoirs, and drainage facilities, which is based on Art. 4
sec. 1 point 2 and 4 of the Act on land consolidation as a basis for initiating ex
officio proceedings. As a rule, pursuant to Art. 22 of the act on land consolidation,
the project of land consolidation or exchange should take into account the provisions of the local spatial development plan, however, already in art. 14 sec. 2
points 2 of the Act on land consolidation, it is possible to include land designated
in the local plan for non-agricultural purposes into the land consolidation area.
Unfortunately, the act does not provide for the instruments of protection achieved
thanks to the consolidation procedure of the spatial order and the properly formed
agrarian structure. As T. Kurowska points out329 the effect achieved thanks to
the consolidation procedure can be easily nullified by designating areas of limi
ted use, further changes to spatial development plans, or decisions on building
conditions and land development. There is also no complete connection of these
provisions with private law solutions, e.g. temporary restrictions on the division
of real estate because of the abolition of joint ownership.
3.3. Agricultural space is only one of the elements of rural areas, next to the
space fulfilling the ecological, recreational, residential, or other non-agricultural
activities330. This is where the third goal of the regulation becomes apparent,
namely supporting the development of rural areas. With Poland's accession
to the European Union, Polish policy relating to agriculture has also become the
327
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ZACHARIASZ, I. Ład przestrzenny w procesie planowania przestrzennego. In FOGEL, A.,
GESZPRYCHT, M., KOSIERADZKA FEDERCZYK, A., KRÓL, M. A., ZACHARIASZ, I.
Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny. Przepisy odrębne
wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa, 2014, p. 92 - 94.
NIEWIADOMSKI, Z. In NIEWIADOMSKI, Z. (edt) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Warszawa, 2013, p. 8.
KUROWSKA, T. Planowanie przestrzenne…, p. 59.
KUROWSKA, T. Planowanie przestrzenne…, p. 59.
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policy of rural areas development. Therefore, since 2004, land reparcelling has
become an instrument of the Rural Development Program with support from the
EU budget.
In the Rural Development Program for 2014 - 2020331, financial support is
provided for consolidation proceedings under Sub-measure 4.3 "Support for investments related to the development, modernization and adaptation of agriculture and forestry - land consolidation. According to the program, measures to
improve the area structure of farms are to be supported by granting aid for land
consolidation. Detailed conditions were defined in the provisions of the Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 10 December 2015
on the detailed conditions and procedures for granting and paying financial aid
for operations of the "land consolidation" type under the sub-measure "Support
for investments related to the development, modernization and adaptation of agriculture and forestry "covered by the Rural Development Program for 20142020. The beneficiaries of the support are starosts (§3 of the 2015 regulation), the
reimbursement covers the costs of eligible operations, including costs of preparation of the consolidation project (geodetic and legal documentation), costs of
post-consolidation development related to the organization of agricultural production space (§2 of the Regulation of 2015).
3.4. The fourth goal I have indicated concerns nature conservation. The
analysis of the legal regulation in the discussed scope shows that the Polish le
gislator for the period of ninety years did not take into account the implementation of environmental objectives in consolidation proceedings. Only the amendment to the act on land consolidation from 2013.332 Added art. 4 sec. 1 point 5,
According to which the authority competent for nature protection will apply for
consolidation, if the use of land on which the protection of endangered species
of plants and animals or natural habitats has become impossible or significantly
limited. The possibility of land consolidation in order to ensure a more effective
use of land covered by the protection of endangered species of plants and animals
or natural habitats is a solution positively influencing nature protection. However, the legislator did not define the term "authority competent in the field of
nature protection" used in the provision. According to Art. 91 of the Act of 2004
on nature protection 333 nature protection authorities are: the minister responsi331
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Adopted by the implementing decision of the European Commission of 12 December 2014
approving the rural development program for Poland for the purposes of support under the European Agricultural Fund for Rural Development 2014PL06RDNP001, C(2014)9783/F1.
Act of 16 October 2013 on the amendment to the act on land consolidation and exchange, OJ
2013, p. 1157.
Act of 16 April 2004 on nature protection, i.e. OJ 2020, p. 55.
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ble for environmental rights, the General Director for Environmental Protection,
voivode, regional director of environmental protection, voivodship marshal, director of the national park, starosta, commune head, and mayor or city president.
Certainly, the enumeration of these authorities is not fully applicable to the Act
on land consolidation. On the other hand, the legislator omitted the requirement
to approve the competent authority in the field of nature protection after changing
the boundaries of these lands in the consolidation procedure.
The question arises whether and to what extent the planned effects of conso
lidation take into account the impact on the natural environment. Unfortunately,
we do not find legal solutions in the act that would prevent unfavorable changes
for land inhabited by endangered species of plants and animals. The authorities competent for the protection listed in the Act do not assess the effects of
the planned consolidation on the basis of the adopted solutions. Only a broader
analysis of the Polish legal system shows the requirement to obtain for the implementation of such a project as merging decisions on environmental conditions
[Article 71 (1) of the Act of October 3, 2008 on the provision of information on
the environment and its protection, public participation in environmental protection and on environmental impact assessments]334. Merge is therefore a project
for which, pursuant to Art. 27 sec. 3 of the Act on land consolidation, a decision is
required to approve the land consolidation or exchange project. Pursuant to Art.
72 (1) (8) of the Act on disclosing information on the environment. The issuance
of a decision on environmental conditions takes place before the approval of the
land consolidation or replacement project is obtained. The procedure for the issue
of a decision on environmental conditions is initiated ex officio by the staroste.
Required by the provisions of the Act on disclosing information about the environment. The project information sheet is prepared by the authority competent to
issue the decision, i.e. in this case the starosta.
The implementing regulation of 2019 issued on the basis of the provisions of
the Act335 classifies land consolidation in the provision of § 3 point 87 as projects
that may have a significant impact on the environment. However, this provision makes this qualification dependent on the area of consolidation, indicating
that such a potentially significant nature is always of a land consolidation area
larger than 100 ha. However, in areas covered by area and some object-oriented
forms of nature protection336, or in the buffer zone of three area forms of nature

334
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I.e. OJ of 2020, p. 283 with amendments.
Regulation of the Council of Ministers of September 10, 2019 on projects that may significantly
affect the environment, OJ of 2019, p. 1839.
Listed in Art. 6 sec. 1 points 1-5, 8 and 9 of the Nature Conservation Act
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protection 337, if the area of agricultural land planned for consolidation is larger
than 10 ha. This means that the environmental decision, and thus the preparation
of an information sheet, is required only when it covers over 10 ha of agricultural
land located in areas with the highest values for the natural environment. In the
second case, the requirement indicated in the provisions of the regulation seems
to be more rational, because consolidation of an area of less than 100 ha is rare.
Despite the indication in Art. 1 clause 1 of the Act on land consolidation that
land consolidation is to improve the area structure of forests and forest land, we
find no further provisions in this respect. There is no correlation between the provisions of the act on land consolidation and exchange with the act on forests338.
For example, the process of land consolidation does not provide for the designation of special areas for afforestation and afforestation.
As J. Wróblewski pointed out339, the goal chosen by the legislator reflects the
value assumed by the legislator, but usually in lawmaking policy we deal, as in
this case, with a situation of multiple goals. In the latter situation, there should be
a certain order of goals, which is treated as their hierarchy. The production target
is still dominant in the Polish act on land consolidation and exchange. Other land
consolidation goals are still realized as if on the occasion of the main goal.340

4.

Consolidation procedure

A conflict of interest appears especially in the course of the consolidation procedure. Due to the framework of the study, it is not possible to discuss the topic
exhaustively, hence the arguments will be limited to a few selected issues.

4.1

Procedure for initiating the procedure

The doctrine of agricultural law is emphasized. That consolidation takes into
account the interests of all farms covered by the consolidation area and is closely

337
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National parks, nature reserves and landscape parks (art. 6, paragraph. 1, items 1-3 of the Act on
the Protection of Nature).
Act of 28 September 1991 on forests, i.e. OJ of 2020, p. 1463.
WRÓBLEWSKI, J. Polityka tworzenia prawa a hierarchia wartości. In PiP. 1983, issue 9, p. 29.
RUDNICKI, S. Własność nieruchomości. Warszawa, 2012, p. 147.
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related to the provisions of local spatial development plans.341 The expressed
view is not justified in the act on consolidation and exchange of land decisions.
The Act on the consolidation and exchange of land provides for two modes
of initiating proceedings: upon request and ex officio. In order to start the procedure, substantive legal conditions (e.g. title to land) or formal conditions
(e.g. number of applicants) must be met. It should be noted here that the area of
consolidation under Art. 2 clause 1 of the Act on consolidation and exchange
of land. There are one or more villages. Many times in practice, consolidation
procedures are carried out on an area of almost one thousand hectares with the
participation of one or even nearly two thousand participants.
The application for the initiation of the procedure may be submitted by the
majority of owners (or holders of independent) farms located in the proposed
consolidation area or those owners who own more than half of the land of the
proposed consolidation area (Article 3 par. 2 of the Act on consolidation and exchange of land). The term “majority” in accordance with the dictionary meaning342,
denote a larger part of a given community, more than a half. Thus, we are dealing
with a situation where a minority, i.e. less than half of the property owners, may
not support the proposal, and even be strongly opposed to it. The proceedings
are initiated upon the motion on the basis of the decision of the starosta, issued
as indicated by the Supreme Administrative Court in the judgment of 1988343
under administrative discretion. At the same time, the court noted that the legislator, leaving the authorities to assess the circumstances justifying the initiation
of proceedings in a specific case, ordered to examine whether the land needed
to be improved and whether the management conditions of other participants of
the consolidation would not deteriorate. It should also be remembered that also
in decisions based on recognition, the general principles of administrative procedure apply, in particular the principle of objective truth, the principle of ex officio taking into account the social and legitimate individual interests, conducting
proceedings in a manner ensuring trust in the authorities or persuading the
decisions taken.344
The situation of ex officio proceedings is even more complex. Pursuant to Art. 4
sec. 1 of the Act on Consolidation and Exchange of Land, we can distinguish the
procedure of commencing ex officio proceedings, initiated by an authorized body
341
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KUROWSKA, T. Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich. In CZECHOWSKI, P. (edt.)
Prawo rolne. Warszawa, 2019, p. 385.
SZYMCZAK, M. Słownik języka ..., vol. III, p. 715.
Supreme Administrative Court judgement of February 25, 1988, II SA 1264/87, Lex no 1688221.
This was emphasized by the Provincial Administrative Court in Rzeszów in the judgment of 23
May 2017, II SA/Rz 1596/16, Lex no 2305133.
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(staroste performing tasks in the field of government administration, financed
from the state budget) in the public and private interests. In the first case, the
authorized body initiates the proceedings:
1. due to the need to consolidate state-owned land - when 10 % of the consolida
ted area is state-owned land located on the Agricultural Property Stock of the
State Treasury, which cannot be rationally developed without consolidation;
2. due to industrial activities or technical infrastructure - when the land confi
guration has been or will be significantly worsened as a result of the planned
investment or industrial activity, the course of public roads, railways, overground pipelines, water reservoirs or water melioration devices;
3. due to the protection of nature - when the use of land on which the protection
of endangered species of plants and animals or natural habitats has become
impossible or significantly limited.
Private interest may also be the basis for initiating proceedings ex officio. This
is the case when:
1. the initiative is submitted to the authority by a person whose land needs to be
improved, and at the same time this consolidation will not worsen the conditions of management of other participants in the proceedings;
2. the investor takes the initiative to the authority in the case of conducted or
planned industrial activity.
As postulated by A. Zieliński345, the consolidation should be carried out in the
interest of all participants in the proceedings, while the participant of the consolidation is forced, in the broadly understood social interest, to comply with the
rules of conduct that are sometimes unacceptable by him. Merging against the
will of landowners should be the exception to the generally accepted rule.
The opinion of social bodies is to serve to limit potential conflicts of interest
established at the first stage of the consolidation procedure. In the provision of
art. 4 sec. 1 of the Act on Consolidation and Exchange of Land, a requirement
was introduced that the commencement of ex officio proceedings was prece
ded by obtaining the opinion of the village council, as well as of the social and
professional farmers' organizations operating in a given village. As indicated in
the doctrine of administrative proceedings346, the indication of the opinion determines the "weaker" formula for cooperation in issuing a judgment (starost's decision) in the form of an opinion, while the opinion does not bind the authority
to issue a judgment. The second issue is the choice of entities empowered to take
345
346

ZIELIŃSKI, A. Scalanie gruntów - przeszłość..., p. 234.
KMIECIAK, Z. In CHRÓŚCIELEWSKI, W., KMIECIAK, Z. (edt.) Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa, 2019, s. 606.
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a position in the case. The village council is not an organ of the commune's auxi
liary unit347, it is only a consultative and advisory body supporting the activity of
the village leader 348 (the executive body) of an auxiliary unit in communes, in
practice in rural areas.349 There is no requirement to take a position, for example,
by the authority of the village council (village assembly), and above all by the
commune authorities.
The second eligible entity is a socio-professional organization of farmers ope
rating in a given village. According to Art. 3 of the Act of 1982 on socio-professional organizations of farmers350, these organizations include: agricultural
circles, agricultural trade associations, farmers' unions, agricultural circles and
organizations, and agricultural trade associations. The socio-professional organizations of farmers also include rural housewives' clubs operating pursuant to the
Act of 2018.351 In practice, the organization operating in most Polish villages will
be agricultural circles and rural housewives' circles. When selecting the bodies
authorized to express an opinion, the legislator prefers knowledge of local relations rather than objectivity. Combined with a weaker form of collaboration,
this results in an instrument with little power to mitigate conflicts. It would be
advisable to include the basic bodies of local government units in this procedure the governing bodies of the commune (commune council) and the professional
and economic self-government of farmers (agricultural chambers).

4.2

Developed real estate

The element that increases the conflicting nature of the consolidation procedure
is the consolidation of developed properties. This is the point with the greatest
emotional potential. In the judicature, we find a well-established line of jurisprudence, according to which built-up land may be merged only with the consent of
the owner - participant of the consolidation352. According to Art. 2 clause 3 of the
Act on Consolidation and Exchange of Land, the separation of built-up land as
347

348

349
350
351
352

Supreme Administrative Court judgement of May 20, 1991, SA/Wr 381/91, „Wspólnota” 1991,
no 29, p. 9.
PIĄTEK, S. In CZECHOWSKI, P., PIĄTEK, S. Prawo samorządu terytorialnego. Warszawa,
1993, p. 68 - 69, or DOLNICKI, B. Samorząd terytorialny. Warszawa, 2019, p. 151.
IZDEBSKI, H. Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy. Warszawa, 2020, p. 134.
Act of 8 October 1982 on socio-professional organizations of farmers, i.e. OJ of 2019 poz. 491.
Act of 9 November 2018 on rural housewives' circles, i.e. OJ of 202, poz. 553.
Including Supreme Administrative Court of judgment of April 6, 1995, II SA 2424/93 ONSA
1996/2/77, or the judgment of the Supreme Administrative Court of November 6, 2007, II OSK
1430/06, LEX no 424535.
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a result of land consolidation to another participant of consolidation is allowed
only with the consent of that participant and with the consent of the current owner
and provided that: 1) demolition or transfer by the current owner of the buildings
within a specified period, or 2) the consent of the current owner to settle the value
of the buildings in cash or in another form. Consent may not be implied, it must
be given explicitly - orally or in writing. Oral consent should be recorded in the
protocol included in the files of the proceedings353.
However, despite this position in the literature on the subject 354 and judicature355, in practice, this issue is the source of many conflicts, followed by complaints brought to administrative courts. For example, it is incorrectly assumed
that a sufficient condition for the inclusion of built-up land in the consolidation
was the application of the owners of the land whose total area exceeds half of the
area of the planned land consolidation area, even if the application for inclusion
of the built-up land in the land consolidation area was not submitted individually
by the owners of the land.356

4.3

The principle of equivalence

The Polish legislator adopts the principle of land equivalence357, received following
consolidation. As a rule, the participants of consolidation receive in exchange
the land of the same estimated value as the land owned before the proceedings
were initiated. Land respect is one of the most important, and perhaps the most
important, activity in the consolidation process. The consolidation act adopts the
so-called the principle of relative respect358, expressed in art. 11 sec. 2 of the Act
on Consolidation and Exchange of Land, based on the prices applicable to the
sale of state agricultural real estate, taking into account the location of the land
in the area of consolidation (e.g. convenient access, layout of economic centers)
353

354
355

356

357
358

The Supreme Administrative Court in the judgment of April 6, 1995, II SA 2424/93, ONSA
1996/2, poz. 77.
ZIELIŃSKI, A. Scalanie i wymiana gruntów. In CZECHOWSKI, P. (edt.) Prawo rolne..., p. 416.
In addition to the aforementioned judgments, there are also several judgments of voivodeship administrative courts issued in recent years, including sentences: Provincial Administrative Court
in Kielce of January 11, 2018, II SA/Ke 757/17, LEX no 2442860 or the Provincial Administrative Court in Rzeszów of September 25, 2013, II SA/Rz 441/13, LEX no 1395482.
See the thesis of the judgment of the Supreme Administrative Court of 24 August 2012,
II OSK837/11, Lex no 1252205.
CZECHOWSKI, P., SIWEK, A. Problemy prawne urządzeń ..., p. 194.
ZIELIŃSKI, A. Scalanie i wymiana gruntów. In CZECHOWSKI, P. (edt.) Prawo rolne...,
p. 417 - 481.
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and their agricultural suitability and the function of the area resulting from the
local spatial development plan. The regulation also assumes a departure from
full equivalence in cases where its compliance is impossible for various reasons.
This applies, inter alia, to to reduce post-merger plots by land intended for quite
broadly understood public utility (Art.17 sec. 4 of the Act on consolidation and
exchange of land), which after the approval of the consolidation project becomes
the property of the commune.
As indicated in the case law359, the administration bodies developing the consolidation project enjoy the freedom to shape it and choose the best - in their
opinion - solution in the given conditions, so as to take into account the interests
and wishes of all participants of the consolidation, if possible. However, this
theoretical assumption is in practice confronted with the public interest, which
becomes a source of conflicts. As indicated in the case law360 the primary goal
of consolidation is not always equally achieved in relation to each of the participants in the consolidation. The divergence of interests of the consolidation
participants may cause conflicts between them resulting from the efforts to improve their management conditions. When developing a merger project, taking
advantage of the freedom to shape it and choosing the best solution in the given
conditions, the authority should, if possible, take into account the interests and
wishes of all participants.361 In another judgment it was indicated that the feeling
of disregarding individual interests resulting from the lack of acceptance of the
granted equivalent is not a sufficient argument to undermine the legality of the
decision to approve the consolidation project, because the consolidation body
"weighs" many disputed interests: social interests and legitimate interests of individual persons.362
The analyzed legal solutions allow for the conclusion that the applicable legal regulation prefers the implementation of the public interest and implements
the set goal with the use of imperative measures, using compulsion to initiate
proceedings for entities that are not initiators of the proceedings, allowing the
consolidation of built-up land and allowing the situation of failure to take into
account the claims of all participants. This means a resolute interference in the
subjective rights of owners, and as emphasized in the doctrine363 in the early
359
360

361

362
363

Judgment of the Provincial Administrative Court of 23 May 2017 in Rzeszów, II SA/Rz 1596/16.
Judgment of the Provincial Administrative Court in Białystok of 28 January 2016, II SA/Bk
150/15, Lex no 1979802.
Judgment of the Provincial Administrative Court in Rzeszów of 28 August 2014, II SA/Rz
1329/13, LEX no 1507925.
Judgment of the Provincial Administrative Court in Białystok..., Lex no 1979802.
CZECHOWSKI, P., SIWEK, A. Problemy prawne urządzeń ..., p. 195.
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1990s, owners should realize that during these proceedings it is possible to limit
their property rights.

Conclusion
For many years, the legal doctrine has expressed views that land consolidation,
narrowly understood and carried out in isolation from the planning and spatial
development system, is not adapted to the current challenges that modern agriculture is facing.364 The institution of land consolidation and exchange, which
was primarily established to improve the area structure of private farms, without
the necessity to make changes in ownership relations, creates conditions for the
productive use of land through rational development of land configuration.365 In
the beginning of the third decade of the 21st century, this organizational and agricultural institution should not only pursue the production goal related to the improvement of agricultural production conditions, but also, more broadly, become
an important institution for the reconstruction and development of rural areas,
also implementing environmental goals. As indicated by the conducted analysis,
consolidation in areas exceeding 100 ha, and in areas covered by one of the legal
forms of nature protection and in their buffer zones, in areas above 10 ha, are
not neutral to the environment. Land consolidation can serve monocultures or
intensify agricultural production, and this has a negative impact, for example, on
biodiversity in rural areas.
It should be assumed that the will of the legislator in the Polish act on land
consolidation and exchange was to create a structure that can be defined as "the
common good of the participants of land consolidation”366. The main goal indicated in the act is therefore public, and there are also specific goals in terms of
spatial order, rural areas or nature protection. However, as proved in the conduc
ted analysis, the long-term consolidation procedure, often grouping thousands of
entities and covering several hundred hectares, still remains a source of serious
conflicts between the public interest and the private interest of some individual entities, farm owners, encroaching on their subjective rights and ownership
rights.
In conclusion, therefore, it is necessary to postulate the commencement of
work on a new Polish model of land consolidation.
364

365
366

ZIELIŃSKI, A. Scalanie gruntów - przeszłość ..., p. 235, or CZECHOWSKI, P., SIWEK, A.
Problemy prawne urządzeń ..., p. 198.
KUROWSKA, T. Planowanie przestrzenne …, p. 385.
The Provincial Administrative Court in Rzeszów in the above-mentioned judgment of 2016.
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VPLYV NEZÁKONNÉHO POSTUPU V JEDNEJ ETAPE
KONANIA O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH
NA ĎALŠIE ETAPY KONANIA (SK)
EFFECT OF THE ILLEGAL PROCEDURE IN ONE STAGE
OF THE LAND CONSOLIDATION PROCEEDINGS ON THE
OTHER STAGES OF THE PROCEEDINGS (ENG)
Marek Maslák
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Slovenská republika
Abstrakt: Konanie o pozemkových úpravách je osobitným administratívnoprávnym konaním s veľkým počtom účastníkom, ktoré z dlhodobého hľadiska ako
jediný nástroj dokáže priniesť poriadok do vlastníckeho a užívacieho stavu
k poľnohospodárskej a lesnej pôde. Toto konanie je rozdelené do viacerých fáz,
pričom každá z týchto fáz nadväzuje na predchádzajúcu. V príspevku sa autor
venuje tomu, či možno pokračovať v ďalšej etape, ak nie je právoplatne skončená
predchádzajúca etapa, a ak áno, aký vplyv bude mať konštatovanie nezákonnosti
jednej etapy na zákonnosť nasledujúcich etáp a konania ako takého. Autor kriticky nahliada na súčasnú právnu úpravu v tomto smere a dospieva k záveru, že táto
(konkrétne § 42l zákona č. 330/1991 Zb. pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách) poskytuje skvelý príklad na uplatnenie zodpovednosti štátu za škodu. Autor sa v tejto súvislosti zároveň v príspevku vyjadruje aj
k navrhovaným novelám (či už minulej, alebo súčasnej).
Abstract: The land adjustment procedure is a specific administrative procedure
with large number of participants which, in the long term, as the only instrument,
can bring order to the ownership and use situation of agricultural and forestry
land. This procedure is divided into several stages, each of which follows the
previous one. In the present paper, the author looks at whether the next stage
can be continued if the previous stage is not finally completed and, if so, what
effect will the finding of illegality of one stage have on the legality of subsequent
stages and proceedings as such. The author is critical of the current legislation in
this regard and concludes that this (namely § 42l of Act No. 330/1991) provides
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a great example for the application of state liability for damage. In this context,
the author also comments on the proposed amendments (whether past or present).
Kľúčové slová: pozemkové úpravy, etapy konania, nezákonnosť etapy, opravné
prostriedky, zodpovednosť štátu za škodu
Key words: land adjustments, stages of proceedings, illegality of the stage, remedies, state liability for damage

1

Význam a nenahraditeľnosť pozemkových úprav

Pozemkové úpravy znamenajú rekonštrukciu pozemkového vlastníctva a sú významným nástrojom, ako prispieť k ochrane poľnohospodárskej, ale aj lesnej
pôdy. Konanie o pozemkových úpravách je generálne upravené v zákone
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
(ďalej ako „zákon o pozemkových úpravách). Takisto sa pozemkové úpravy využívajú pri usporiadaní vlastníckych a užívacích vzťahov v špecifických prípadoch,
akými sú najmä osídlenia marginalizovaných skupín obyvateľstva,367 záhradkové
osady368 či pozemky pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce či
vyššieho územného celku369. S istou dávkou nepresnosti môžeme konštatovať,
že ide o osobitný spôsob realizácie zámen pozemkov, prípadne osobitný spôsob
zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva. Aj Ústavný súd SR v náleze z 30. mája
2001, sp. zn. PL. ÚS 17/00, a Ústavný súd ČR v rozhodnutí z 27. mája 1998,
sp. zn. PL. ÚS 34/97, uviedli, že pozemkové úpravy vo väčšine prípadov nepredstavujú vyvlastnenie v pravom zmysle slova, ale toto konanie skôr vymedzili ako
„hromadnú dobrovoľnú zmenu vlastníckych práv dotknutých vlastníkov“.
V prvom rade je obsahom a cieľom pozemkových úprav usporiadanie vlastníctva na určitom území (najmä v extraviláne, a najmä pokiaľ ide o poľnohospodársku pôdu). V tejto súvislosti hovoríme o komasácii (sceľovaní) pozemkov.
Môžeme tu konštatovať, že pozemkové úpravy sledujú nielen verejný záujem,
ale aj individuálne záujmy dotknutých vlastníkov. Pozemkové úpravy majú byť
na prospech týchto vlastníkov, pokiaľ možno v čo najväčšom rozsahu, a to tým,
367
368

369

Ustanovenie § 8g zákona o pozemkových úpravách.
Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní
vlastníctva k nim.
Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov
pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.
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že sa vytvoria nové scelené pozemky s čo najmenším počtom spoluvlastníkov,
zabezpečí sa prístup na tieto pozemky a tak sa vytvoria predpoklady na efektívny
a reálny výkon vlastníckeho práva vrátane možnosti užívať pozemky samotnými
vlastníkmi. Pri súčasnom stave rozdrobenosti vlastníctva k pôde370 ide o veľmi
užitočný a nenahraditeľný nástroj.
Avšak často sa zabúda aj na nemenej dôležitý obsah a cieľ pozemkových
úprav, a to na vytvorenie predpokladov na vybudovanie opatrení, na ktorých je
verejný záujem z hľadiska ústavnej ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy,
a základného práva na priaznivé životné prostredie. Ide o spoločné zariadenia
a opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred vodnou a veternou eróziou, vytvárajúce ekologickú stabilitu v danom území, ochranu krajiny pred povodňami,
zabezpečujúce zdroje vody a pod. (§ 12 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách).
Ide teda o komplexný nástroj, ktorý nemožno vnímať iba výlučne v súvislosti s komasáciou pozemkov, ale aj v súvislosti s vytvorením novej, z hľadiska
životného prostredia stabilnej a hodnotnej krajiny. V tejto súvislosti je vhodné
citovať z odôvodnenia rozsudku Najvyššieho súdu SR z 25. januára 2018, sp. zn.
7 Sžr 67/2016: „Cieľom zákonodarcu právnou úpravou zákona o pozemkových
úpravách je usporiadanie pozemkového vlastníctva a ostatného nehnuteľného
poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného v určenom území, rešpektujúc vlastnícke práva a iné práva k pozemkom. Z dôvodu naplnenia účelu
zákona, zákonodarcom sledovaného, vykonávateľ pozemkových úprav je povinný
zosúladiť usporiadanie nových právnych pomerov s požiadavkami vo verejnom
záujme, s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby
územného systému ekologickej stability, s funkciami poľnohospodárskej krajiny
a s prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s cieľom podpory rozvoja vidieka.“ Základne práva a slobody
sú rovnocenné a nemožno absolutizovať jedno z nich na úkor druhého. V prípade pozemkových úprav nemožno výlučne hovoriť o ústavnoprávnej ochrane
vlastníctva bez toho, aby sme nezohľadnili to, že poľnohospodárska a lesná pôda
požíva ústavnoprávnu ochranu (čl. 44 ods. 5 Ústavy SR) a že každý má právo na
priaznivé životné prostredie (čl. 44 ods. 1 Ústavy SR).
Summa summarum, medzi výhody pozemkových úprav možno zaradiť:
a) scelenie pozemkov, zefektívnenie vlastníckeho práva (možnosť reálneho

370

Z dostupných štatistík vyplýva, že v súčasnosti je jeden pozemok na Slovensku v priemere
vlastnený 11,91 vlastníkmi a že jeden vlastník má priemerne podiel v 22,61 pozemkoch. Návrh
opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR (nelegislatívny materiál MPRV SR),
2019, s. 16. Dostupný na: <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP2019-372>.
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výkonu vlastníckeho práva)371, b) podpora diverzifikácie poľnohospodárskej výroby (podpora malých, rodinných fariem), c) podpora investícií372, d) lepšia odolnosť pôdy proti erózii, zabraňovanie povodniam, zníženie emisií, e) zvýšenie
hodnoty pôdy a ceny nájmu373, f) sprehľadnenie užívacích vzťahov (sprehľadnenie vyplácania priamych platieb, zníženie nákladov na vedenie a spravovanie
nájomných zmlúv) a ďalšie. Všeobecne sa dá uviesť, že pozemkové úpravy znamenajú prínos k rozvoju vidieka.

2

Charakter konania o pozemkových úpravách
a jeho etapy

Konanie o pozemkových úpravách je špecifickým konaním, ktoré nemá v slovenskom právnom poriadku obdobu. Konanie je tvorené viacerými, na seba nadväzujúcimi etapami (štádiami). Konkrétne ide o nasledujúce etapy:
a) prvou etapou je prípravné konanie, ktoré sa končí rozhodnutím podľa § 8
zákona o pozemkových úpravách,
b) b) ďalšou etapou je vypracovanie úvodných podkladov a zásad umiestnenia
nových pozemkov, ktorá končí rozhodnutím o ich schválení podľa § 10 a § 11
ods. 18 zákona o pozemkových úpravách,
c) c) následne začína tretia etapa - vypracovanie projektu pozemkových úprav,
ktorá končí rozhodnutím o schválení projektu pozemkových úprav podľa § 13
ods. 3 zákona o pozemkových úpravách,
d) d) až po schválení projektu pozemkových úprav pozemkový úrad nariadi jeho
vykonanie podľa § 14 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách (štvrtá etapa), pričom dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu
pozemkových úprav alebo neskorším dňom určeným v tomto rozhodnutí sa
nadobudne vlastníctvo k novým pozemkom (§ 11 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách) alebo právo na vyrovnanie v peniazoch podľa rozdeľovacieho
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Pozri napríklad VAŠEK, A. Pozemkové úpravy na Slovensku včera, dnes a zajtra. In HUDECOVÁ, L. XI. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností. Bratislava : Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2014, s. 120 - 122.
Pozri LEDECKÝ, V. Postup prác pri vysporiadaní pozemkov v obci Spišský Hrhov. In MUŠINKA, A. (ed.) (Ne)legálne osady. Možnosti samospráv a mechanizmy vysporiadania pozemkov
v prostredí rómskych osídlení. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, s. 19.
Pozri BUDZÁK, M. Pozemkové reformy. Šanca na skutočnú reformu. INESS, 2019, s. 11. Dostupné na: <http://iness.sk/sites/default/files/documents/ipn_pozemkove_upravy_sanca_na_
skutocnu_reformu.pdf>.
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plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu (§ 14 ods. 4 zákona
o pozemkových úpravách).374
Z uvedeného vyplýva, že ide o pomerne zdĺhavý375 a nákladný376 proces, navyše
so značným počtom účastníkov. Konanie o pozemkových úpravách je administratívnoprávnym konaním, v ktorom koná a rozhoduje príslušný okresný úrad,
pozemkový a lesný odbor, ako správny orgán, pričom subsidiárne sa na toto konanie vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)377.
Rozhodnutia príslušného okresného úradu sú teda rozhodnutiami orgánu verejnej
správy v oblasti verejnej správy, a to aj napriek tomu, že tieto rozhodnutia súvisia
so súkromnoprávnymi vzťahmi, najmä pokiaľ ide o vytvorenie nových pozemkov a nadobudnutie vlastníckeho práva k nim.
Keďže ide o rozhodnutia orgánov verejnej správy v oblasti verejnej správy, tieto je možné preskúmavať v rámci správneho súdnictva podľa zákona
č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku.

3

Možnosti obrany účastníka v priebehu konania

Účastníci konania, či už samostatne, alebo prostredníctvom združenia účastníkov, v mene ktorého koná predstavenstvo,378 majú významné oprávnenia vyjad
rovať sa k základným dokumentom v konaní o pozemkových úpravách.
374

375

376

377
378

Pozri aj UHLÍK, V. Pozemkové úpravy v praxi a ich budúcnosť. In HUDECOVÁ, L. XI. medzi
národná konferencia o katastri nehnuteľností. Bratislava : Slovenská spoločnosť geodetov
a kartografov, 2014, s. 125.
V Návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR z roku 2019 sa na základe
analýzy doterajších pozemkových úprav uvádza, že priemerné obdobie medzi vydaním rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav a právoplatnosťou rozhodnutia o schválení vykonania
pozemkových úprav je 6,7 roka s tým, že do budúcna sa predpokladá s priemernou päťročnou
dĺžkou trvania pozemkových úprav. Pozri Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových
úprav v SR (nelegislatívny materiál MPRV SR), 2019, s. 17. Dostupné na: <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-372>.
Odhadovaná je suma 250 000 až 300 000 eur na vykonanie jedného projektu komplexných
pozemkových úprav (samozrejme, nepočítajúc náklady na vybudovanie spoločných a verejných
zariadení a opatrení). Pozri Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR
(nelegislatívny materiál MPRV SR), 2019, s. 6. Dostupné na: <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-372>. Tiež aj BUDZÁK, M. Pozemkové reformy.
Šanca na skutočnú reformu. INESS, 2019, s. 5. Dostupné na: <http://iness.sk/sites/default/files/
documents/ipn_pozemkove_upravy_sanca_na_skutocnu_reformu.pdf>.
Ustanovenie § 30 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách.
Združenie účastníkov je právnickou osobou, ktorá vzniká v prípade, ak je minimálne desať vlastníkov v obvode projektu pozemkových úprav. Pozri § 23 a nasl. zákona o pozemkových úpravách.
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Združenie účastníkov prerokuváva s okresným úradom návrh všeobecných
zásad funkčného usporiadania územia, ako aj zásady umiestnenia nových pozemkov. Združenie účastníkov môže podať námietky voči návrhu všeobecných
zásad, voči rozdeľovaciemu plánu, so združením okresný úrad rokuje o postupe
prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.
Osobitne sa jednotlivým vlastníkom pozemkov, ktoré patria do obvodu projektu pozemkových úprav, doručuje výpis z registra pôvodného stavu, zásady
umiestnenia nových pozemkov a výpis z rozdeľovacieho plánu, proti ktorým
môžu dať námietky.
Zároveň platí, že postoj združenia účastníkov a využitie opravných prostriedkov neobmedzuje použitie opravných prostriedkov jednotlivými účastníkmi.
Pokiaľ ide o námietky účastníkov voči registru pôvodného stavu, o týchto
námietkach rozhoduje okresný úrad. Zároveň platí, že okresný úrad nemá právomoc rozhodnúť o spornosti vlastníckeho práva k pozemkom v registri pôvodného
stavu.
Čo sa týka námietok voči návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania
územia, tieto môžu podať združenie účastníkov, dotknuté orgány štátnej správy,
ako aj samotní účastníci. Predmetné námietky okresný úrad prerokuje so združením účastníkov (pričom možno odporučiť, aby boli na tomto prerokovaní prítomní zástupcovia orgánov štátnej správy, či účastníci, ktorí námietky podali).
O týchto námietkach rozhoduje okresný úrad (rozhodnutie sa doručuje verejnou
vyhláškou), pričom o výsledku prerokovania upovedomí okresný úrad toho, kto
námietku podal.
Ďalej môžu vlastníci podať námietky voči návrhu zásad umiestnenia nových
pozemkov, pričom sa vyžaduje, aby s týmto návrhom zásad súhlasili aspoň dve
tretiny vlastníkov pozemkov, ktorá sa počíta podľa výmery ich pozemkov. Za
súhlas sa však považuje aj mlčanie, a teda za súhlas s návrhom zásad sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku. Zákon dokonca považuje za súhlas aj
to, ak je námietka vlastníka neopodstatnená. Zákon o pozemkových úpravách
neustanovuje, že o týchto námietkach je potrebné rozhodovať okresným úradom,
ustanovuje len, že sa prerokúvajú s dotknutými vlastníkmi, pričom sa z tohto
prerokovania vyhotoví zápis.
Voči rozdeľovaciemu plánu môžu podať námietky tak vlastníci, ako aj združenie účastníkov, pričom okresný úrad tieto námietky so združením účastníkov
a samotnými účastníkmi prerokuje. Ide tu o námietky súvisiace s nedodržaním
zásad umiestnenia nových pozemkov alebo podmienok primeranosti pri vyrovnaní v pozemkoch (ak je podaná námietka z iných dôvodov, neprihliada sa na
ňu). V tomto prípade však okresný úrad o nich nerozhoduje, ak sa pri prerokovávaní nevybavia, ale rozhoduje o nich okresný úrad v sídle kraja. V prípade
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povolených pozemkových úprav (nie nariadených) zákon o pozemkových úpravách vyžaduje súhlas vlastníkov vlastniacich najmenej dve tretiny pozemkov patriacich do obvodu projektu pozemkových úprav, pričom za súhlas sa považuje aj
to, ak vlastník nepodá námietku, a dokonca aj to, ak je námietka neopodstatnená.
O odvolaní voči rozhodnutiu o námietkach rozhoduje buď okresný úrad
v sídle kraja, ak vo veci rozhodol okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, alebo
ministerstvo, ak o námietke rozhodoval okresný úrad v sídle kraja. Dôležité je
uviesť, že zákon o pozemkových úpravách v § 42l ustanovuje, že odvolanie voči
rozhodnutiu o týchto námietkach, resp. odvolanie voči schváleniu všeobecných
zásad funkčného usporiadania územia, schváleniu projektu pozemkových úprav
nemá odkladný účinok, okresný úrad teda nemusí čakať na rozhodnutie nadriadeného orgánu, ale môže pokračovať v ďalšom priebehu konania o pozemkových
úpravách.
Po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku môže osoba, ktorá podala námietku (účastník, združenie účastníkov, príp. dotknutý orgán štátnej správy), podať správnu žalobu na súd podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho
poriadku, aby preskúmal zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu.

4

Koncentrácia obrany účastníka

Z toho dôvodu, že konanie o pozemkových úpravách je rozdelené do viacerých
etáp, ktoré na seba nadväzujú, pričom každá etapa má osobitný obsah a účel,
v podaných námietkach nie je možné namietať skutočnosti, ktoré bolo možné namietať v predchádzajúcej, resp. predchádzajúcich etapách. Napríklad pri námiet
kach voči výpisu z rozdeľovacieho plánu nemožno namietať určenie hodnoty
pôvodného pozemku a porastov na ňom, keďže to bolo možné namietať voči
výpisu z registra pôvodného stavu. Takisto nie je možné napríklad namietať nedodržanie zásad umiestnenia nových pozemkov v správnej žalobe podanej voči
rozhodnutiu o nariadení vykonania projektu pozemkových úprav, keďže to bolo
možné namietať voči rozdeľovaciemu plánu. To potvrdzuje aj rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. apríla 2015, sp. zn. 4 Sžr 98/2014, v ktorom sa konštatuje, že
„žalobkyňa v predmetnom konaní o nariadenie vykonania pozemkových úprav
namieta skutočnosti, ktoré boli spôsobilé a právne relevantné na preskúmanie
rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav. Rozhodnutie žalovaného,
ktorým bol schválený projekt pozemkových úprav, je právoplatné. Skutočnosť,
že žalobkyňa podala proti uvedenému rozhodnutiu opravný prostriedok po zákonom stanovenej lehote a z toho dôvodu bolo konanie zastavené, nemôže ísť na
ťarchu napadnutého rozhodnutia o nariadenie vykonania pozemkových úprav.“
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Poukážme aj na rozsudok Krajského súdu v Prešove z 23. októbra 2015, sp. zn.
3 S 62/2014: „Konanie o pozemkových úpravách sa skladá z viacerých po sebe
nasledujúcich etáp. Každá z týchto etáp je svojím obsahom špecifická a účastník
má v každej etape iné práva a povinnosti, ako aj iné možnosti uplatňovať svoje
procesné práva ... Námietky neuplatnené v skoršej etape, už v etape nasledujúcej
uplatniť nemožno ... Z uvedených dôvodov, ak žalobcovia namietajú skutočnosti
súvisiace s procesom schvaľovania projektu pozemkových úprav, keď sami v žalobe uvádzajú, že, zmeškali lehotu na podanie námietok proti tomuto rozhodnutiu, a to bez ohľadu na tvrdenie, že síce podpísali, že súhlasia s takýmto umiestnením nových parciel, ale boli uvedení do omylu, na takéto námietky už v konaní
o preskúmanie rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav
prihliadať nemožno.“ Obdobne rozhodujú aj české najvyššie súdne autority, pričom v tomto smere možno poukázať napríklad na rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR zo 4. augusta 2008, sp. zn. 4 As 5/2006.

5

Nezákonnosť jednej etapy a jej vplyv

Uviedli sme, že konanie o pozemkových úpravách je rozdelené do viacerých
fáz, pričom práce na ďalšej fáze konania nemožno začať, ak nebola skončená
predchádzajúca fáza. Zároveň sme uviedli to, že väčšina odvolaní voči rozhodnutiam v konaní o pozemkových úpravách nemá odkladný účinok, ako aj to, že
rozhodnutia správneho orgánu po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
možno napadnúť na súde správnou žalobou. Na základe toho sa možno zamyslieť, aký vplyv na priebeh konania o pozemkových úpravách bude mať rozhodnutie nadriadeného správneho orgánu, prípadne správneho súdu, ktorým sa zruší
pôvodné rozhodnutie.
Z rozsudku Najvyššieho súdu SR z 25. januára 2018, sp. zn. 7 Sžr 67/2016,
vyplýva, že ak správny orgán v niektorej etape konania o pozemkových úpravách
postupoval v rozpore so zákonom o pozemkových úpravách, čím zasiahol do
práv účastníkov konania garantovaných Ústavou SR, takéto pochybenie môže
podmieniť zákonnosť aj nasledujúcej etapy.
V tejto súvislosti možno poukázať tiež na rozsudok Najvyššieho správneho
súdu ČR z 29. augusta 2013, sp. zn. 8 As 65/2012, v ktorom súd uviedol, že ro
zhodnutie, ktorým dochádza ku konštitutívnemu rozhodnutiu správneho orgánu,
ktorým sa nadobúdajú vlastnícke práva k novovytvoreným pozemkom, má tak
zásadný vplyv na práva vlastníkov, že správny orgán by pred jeho vydaním mal
počkať nielen na to, či je rozhodnutie o schválení projektu právoplatné, ale aj na
výsledok prípadného súdneho konania v rámci správneho súdnictva, ktoré by
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mohlo mať vplyv na právoplatné rozhodnutie o schválení projektu. V súčasnosti
je dokonca už priamo v § 11 ods. 9 českého zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ustanovené, že (v našej terminológii)
nie je možné rozhodnúť o schválení vykonania projektu pozemkových úprav, ak
bola podaná žaloba voči rozhodnutiu o schválení projektu pozemkových úprav,
pričom konanie o pozemkových úpravách sa v takom prípade preruší, a to až do
konečného rozhodnutia súdu.
V Návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR vypracovanej ministerstvom v roku 2019 sa uvádza, že v rámci novely zákona o pozemkových úpravách možno uvažovať o skrátení niektorých lehôt. Možno uvažovať o skrátení lehoty na podanie námietok, ktorá je v zákone o pozemkových
úpravách konštruovaná ako 30-dňová (napr. na 15 dní). Vo všeobecnosti sme
toho názoru, že namiesto neprimeraného urýchľovania konania o pozemkových
úpravách by sa mal zákonodarca zamerať skôr na to, aký vplyv má nedodržanie
zákonnosti postupu správneho orgánu na ďalší postup v konaní, a v súvislosti
s tým obmedziť vylúčenie odkladného účinku odvolaní voči rozhodnutiam vydávaným v konaní o pozemkových úpravách. Štvrtá etapa konania o pozemkových
úpravách (vykonanie projektu pozemkových úprav) by sa, podľa nášho názoru,
mala začať až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov voči rozhodnutiu
o schválení projektu pozemkových úprav a právoplatnom rozhodnutí o nevyhovení prípadnej správnej žalobe voči rozhodnutiu o schválení projektu pozemkových úprav, a to aj na úkor prípadného predĺženia času konania o pozemkových
úpravách.
V súčasnosti je potrebné vychádzať z toho, ako je uvedené aj v skôr spomínanom rozsudku Najvyššieho súdu SR z 25. januára 2018, sp. zn. 7 Sžr 67/2016,
že nezákonný postup v jednej fáze konania o pozemkových úpravách má vplyv
na ďalšie fázy konania. V týchto prípadoch bude musieť okresný úrad revidovať
dosiaľ vykonané úkony (obdoba § 42c zákona o pozemkových úpravách). To
môže vytvárať chaotické situácie, najmä vtedy, ak došlo k rozhodnutiu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav, a teda k prechodu vlastníckych práv
k novovytvoreným pozemkom.
Podľa nášho názoru tento stav nevhodne riešilo novonavrhované znenie § 42c
ods. 3 pripravovanej novely, pri ktorej sa navrhovala účinnosť od 1. januára 2020:
„Ak po zápise projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností súd zruší
rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo iné ro
zhodnutie v konaní, okresný úrad so súhlasom ministerstva nariadi nové konanie
jednoduchých pozemkových úprav v nevyhnutnom rozsahu s cieľom zmeniť sporné skutočnosti; to neplatí ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku
alebo spoluvlastníckeho podielu na viac ako 1/3 výmery navrhovaného obvodu
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jednoduchých pozemkových úprav.“379 Vhodnejšie ako reparovať stav, kedy došlo k schváleniu projektu pozemkových úprav, je postupovať preventívne. Podľa
nášho názoru je teda vhodnejšie prijať takú právnu úpravu, kedy rozhodnúť
o schválení vykonania projektu pozemkových úprav možno až po uplynutí lehôt,
resp. po rozhodnutiach o opravných prostriedkoch a správnych žalobách voči
rozhodnutiu o schválenom projekte pozemkových úprav. Skôr navrhovaná úprava ministerstvom prinesie ďalšie komplikované a ťažko riešiteľné situácie. Aký
vplyv bude mať rozhodnutie o zrušení o schválení vykonania projektu pozemkových úprav na dobromyseľné tretie osoby, ktoré nadobudli vlastníctvo k pozemkom po právoplatnom schválení projektu a výmera ich pozemkov bude menšia
ako 1/3? Tiež sa možno opýtať, prečo by sa mal vyžadovať súhlas ministerstva
na to, aby bol nezákonný postup správneho orgánu v konaní o pozemkových
úpravách napravený po zrušení rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav?
V konečnom dôsledku obdobne ako v skôr uvádzanom návrhu predchádzajú
cej novely, ktorá však napokon nebola schválená, sa navrhuje riešiť rozoberaná
problematika aj v súčasnom návrhu novely, ktorá je momentálne v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania.380 V súčasnosti predkladaný návrh novely zákona o pozemkových úpravách obsahuje návrh zmeny § 2
ods. 1 písm. b) zákona o pozemkových úpravách. Konkrétne, že pozemkové
úpravy sa môžu vykonať aj z toho dôvodu, že má dôjsť k podstatným zmenám
vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav, a v takom
prípade ich môže okresný úrad so súhlasom ministerstva nariadiť. V porovnaní
s predchádzajúcim návrhom novely, ktorá nebola prijatá, vypadla podmienka 1/3
výmery obvodu pozemkových úprav, no tá je napokon zhmotnená v tom, že má
dôjsť k zmenám, ktoré sú podstatné.

Záver
Zo súčasnej právnej úpravy možno vyvodiť, že individuálna ochrana práv účastníkov konania o pozemkových úpravách môže byť v praxi len iluzórna, keďže
aj po konštatovaní porušenia práva účastníka konania zo strany správneho orgánu alebo súdu to nebude mať na samotný výsledok konania o pozemkových
úpravách žiadny vplyv. V tomto smere sa zdá, že ani navrhované zmeny zákona
o pozemkových úpravách neprinášajú výraznú zmenu pri individuálnej ochrane
379
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Článok I bod 70 novely. Dostupné na: <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/
LP/2019/508>.
Dostupné na: <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/404>.
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práv a uprednostňujú urýchlenie konania pred jeho kvalitou. Ustanovenie § 42l
zákona o pozemkových úpravách tak môže byť zdrojom mnohých prípadov
uplatnenia si zodpovednosti voči štátu za škodu spôsobenú výkonom verejnej
moci podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone verejnej moci.
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MÔŽU BYŤ EFEKTÍVNE POZEMKOVÉ ÚPRAVY
REALIZOVANÉ BEZ EFEKTÍVNEHO OCEŇOVANIA
POZEMKOV? (SK)
CAN EFFECTIVE LAND CONSOLIDATION BE
IMPLEMENTED WITHOUT EFFECTIVE
LAND VALUATION? (ENG)381
Mária Srebalová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Slovenská republika
Tomáš Peráček
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
Slovenská republika
Abstrakt: Príspevok je zameraný na porovnanie právnej úpravy oceňovania
pozemkov v rámcoch dvoch súvisiacich administratívnych postupov. Hlavným
cieľom je skúmať efektívnosť a ústavnosť právnych predpisov umožňujúcich
oceňovanie pozemkov na účely pozemkových úprav a porovnať ju s oceňovaním
pozemkov na účely reštitúcií. Dôvodom na skúmanie právnej úpravy oceňovania
pozemkov je skutočnosť, že kvalita jej právnej úpravy priamo vplýva aj na rýchlosť súvisiacich správnych konaní.
Abstract: The paper focuses on the comparison of the legal regulation of land
valuation in the framework of two related administrative procedures. The main
goal is to examine the effectiveness and constitutionality of legislation enabling
the valuation of land for land consolidation and to compare it with the valuation of land for restitution purposes. The quality of the legislation also directly
affects the speed of related administrative proceedings. Important in this context
is the factor of dissatisfaction of managed entities with the legislation, which
creates differences in the valuation of land. The topic of land consolidation in
the Slovak Republic is complex and socially important. It includes, on the one
hand, the need to promote the public interest and, on the other hand, the need
381
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to protect private interests. In the initial phase of the grant, we narrowed these
down to economic and social interests. The issue of resolving compensation for
land consolidation and restitution claims is not intentionally analyzed in depth.
These topics are extensive and technically detailed. Therefore, we focused on the
analysis of the quality of one part of the legal framework of land consolidation
and related regulations, as well as the requirement to promote the public interest
in the implementation of land consolidation. The legal situation until 2004 was
in relation to the determination of the price of land by the Decree of the Ministry
of Finance of the Slovak Republic no. 465/1991 on the prices of buildings, land,
permanent crops, and payments for the establishment of the right to personal use
of land and compensation for temporary use of land. Following its repeal, several
legal regulations were adopted regulating the price of land according to the purpose of the valuated land. According to them, the approach to valuation itself is
not balanced. This causes inequality and creates unfavorable conditions for the
implementation of follow-up and socially necessary administrative procedures.
So can effective land consolidation be carried out without effective land valuation? It is clear from practice that it is not. Even without time-consuming reme
dial proceedings for land valuation, land consolidation proceedings are extremely
long administrative processes. Their postponement is subsequently followed by
serious societal problems.
Kľúčové slová: pozemkové úpravy, reštitúcie, oceňovanie pozemkov, efektívna
právna úprava
Key words: land consolidation, restitution, land valuation, effective legal regulation

Úvod
Na území Slovenskej republiky je zásadným dôvodom na vykonávanie pozemkových úprav historicky podmienená a pretrvávajúca rozdrobenosť vlastníctva
pozemkov. Tento negatívny stav sa pritom postupne čoraz viac stupňuje a je
vážnou prekážkou efektívneho vykonávania vlastníckych práv k pozemkom,
a tým aj rozvoja poľnohospodárstva a hospodárenia s lesnými pozemkami. Vedeckými, odbornými a aj laickými debatami o pozemkových úpravách sa prelínajú východiská, ktoré sú na jednej strane založené na potrebe ochrany verejného
záujmu a na strane druhej na potrebe ochrany individuálnych záujmov vlastníkov
pozemkov. Právna úprava a aplikačná prax by mali chrániť obidva tieto záujmy.
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Verejný záujem, ako záujem väčšiny, by mal byť prítomný pri každej činnosti
vo verejnej správe. Orgány verejnej správy by však vždy mali konfrontovať záujmy väčšiny so záujmami menšiny a dopad činnosti orgánov verejnej správy na
konkrétne práva a povinnosti všetkých osôb.382 V aplikačnej praxi pri rozhodovaní o úprave právnych vzťahov k pozemkom však nachádzame názory, ktoré
poukazujú na slabšiu ochranu súkromných záujmov spravovaných subjektov.383
Tento stav môže generovať ďalšie negatívne javy, ku ktorým sa pokúsime zaujať
stanovisko.
Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách (ďalej ako „zákon o pozemkových úpravách“) je
obsahom pozemkových úprav racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho
a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade
s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva a podpory rozvoja vidieka. Cieľom pozemkových úprav je teda
usporiadanie daného pozemkového vlastníctva vo verejnom záujme, čo explicitne akcentuje až súčasná právna úprava. Ako sme už uviedli, verejný záujem
je jedným zo znakov činnosti verejnej správy. Výslovné vyjadrenie verejného
záujmu na účely konkrétnej právnej úpravy obsahuje iba niekoľko právnych
predpisov.384
V rozhodnutiach správnych orgánov aj súdov sa verejný záujem musí posu
dzovať vždy individuálne podľa konkrétnej právnej úpravy a pre každý prípad
samostatne.385
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VAČOK, J. In VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vyd. Bratislava :
C. H. Beck, 2018, s. 22.
K potrebe odlišovať verejný záujem od súkromného záujmu bližšie pozri VRABKO, M., PAPÁČOVÁ, I. Verejný záujem a jeho obsah pri právnej ochrane pôdy. In Environmentálne práva
a využívanie prírodných zdrojov. Trnava : Právnická fakulta, 2019, s. 149; k pojmu „verejný záujem“ a jeho charakteristickým vlastnostiam pozri aj HORVAT, M. In CEPEK, B. a kol. Správne
právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 17 – 19.
Pozri napríklad § 2 ods. 2 prvá veta zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme: „Verejný záujem podľa tohto zákona je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo
iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov.“, alebo tiež napríklad § 3 ods. 3 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Bližšie pozri VAČOK, J. In VRABKO, M.
a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 21 a nasl.
Bližšie pozri VRABKO, M., PAPÁČOVÁ, I. Verejný záujem a jeho obsah při právnej ochrane
pôdy. In Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov. Trnava : Právnická fakulta,
2019, s. 148.
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Vo vzťahu k pozemkovým úpravám sa k pojmu „verejný záujem“ bližšie vyjadruje napríklad rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. mája 2010, sp. zn. 2 Sžo
235/2009: „ ...verejný záujem je možné vidieť i v záujme ... na kvalitatívne novom
priestorovom a funkčnom usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom...“, ktorý umožňuje reálne vykonávanie vlastníckych práv, a tým aj posilnenie právneho
postavenia a právnej istoty účastníkov pozemkových úprav.
Pozemkovými úpravami dosiahnuté usporiadanie pozemkov by tak malo
byť na prospech všetkým vlastníkom pozemkov, užívateľom pozemkov a celej
spoločnosti, a to nielen v mieste ich uskutočňovania. V súvislosti so zlepšením
funkcií krajiny a vplyvom na životné prostredie sa predpokladá, že realizované
pozemkové úpravy budú mať vplyv aj mimo upravovaného územia, teda pôjde
o všeobecne spoločensky prospešný vplyv.
Verejný záujem tak, ako vyplýva zo znenia zákona o pozemkových úpravách,
spočíva v ochrane životného prostredia, v ekologickej stabilite územia, v napĺňaní funkcií poľnohospodárskej krajiny a v rozvoji vidieka. Je teda zrejmé, že vyplýva z požiadaviek spoločnosti ako celku. Presadzovanie obsahu tohto právne
neurčitého pojmu, tak má byť na prospech všetkých obyvateľov štátu. Pozemkovými úpravami dosiahnuté usporiadanie pozemkov však má byť prospešné aj
vlastníkom pozemkov. Na tomto mieste, podľa poznatkov z praxe, treba zmieniť
názory, ktoré upozorňujú na nevhodnú právnu úpravu oceňovania pozemkov.
Predovšetkým vlastníci pozemkov ju vnímajú ako nesystematickú s tým, že generuje nerovnosť medzi vlastníkmi pozemkov v procesoch, ktorých predmetom
je oceňovanie pozemkov na rôzne účely. Oceňovanie pozemkov pritom predstavuje relatívne samostatný druh procesu, ktorý je však pri procesoch pozemkových úprav uskutočňovaný pravidelne. Domnievame sa, že efektívnosť obidvoch
týchto procesov na seba nadväzuje.
Okrem už uvedeného nás k problému oceňovania pozemkov priviedol nedávny vývoj situácie okolo vrátenia zákona z 27. novembra 2019, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon o pozemkových úpravách, prezidentkou do Národnej rady SR.
Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že si uvedomuje potrebu uskutočňovania
pozemkových úprav a nastolenia poriadku v rozdrobenom vlastníctve poľnohospodárskych pozemkov. Na druhej strane je ale presvedčená, že takáto významná
právna úprava, ktorá sa robí len raz za mnoho desaťročí, má byť riadne pripravená a musí rešpektovať všetky ústavné princípy. Hlavný dôvod prezidentkinho
veta spočíva v tom, že má pochybnosti o súlade vráteného zákona s Ústavou SR
najmä v súvislosti s princípom právnej ochrany vlastníctva. Podľa prezidentky by
sa novela nepriaznivo dotkla najmä malých a stredných poľnohospodárov, ktorí
pôdu priamo obhospodarujú, a to najmä v súvislosti s princípom právnej ochrany
vlastníctva. Slovenská republika už totiž v minulosti musela zmeniť obdobnú
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právnu úpravu týkajúcu sa užívania pozemkov v záhradkárskych osadách, a to po
rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva.386
Pre tému nášho príspevku je ťažiskovou tá časť odôvodnenia vrátenia zákona,
v ktorej sa uvádza, že podľa § 3 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej ako „zákon
o tvorbe právnych predpisov“) právny predpis musí byť terminologicky správny,
presný a všeobecne zrozumiteľný. Podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona o tvorbe právnych predpisov musí byť právny predpis stručný, vnútorne bezrozporný a musí
obsahovať ustanovenia s normatívnym obsahom, ktoré sú systematicky a obsahovo vzájomne previazané. Právny predpis ustanovuje práva a povinnosti tak,
aby dotvárali alebo rozvíjali sústavu práv a povinností v súlade s ich doterajšou
štruktúrou v právnom poriadku a nestali sa vzájomne protirečivými.387
V našom príspevku sme sa preto zamerali na porovnanie právnej úpravy oceňovania pozemkov pri dvoch spoločensky významných postupoch. Okrem pozemkových úprav sme sa zaoberali aj reštitúciami. V súvislosti s obidvomi špecifickými správnymi konaniami dochádza k oceňovaniu pozemkov. Tento proces
je v praxi často predlžovaný zo strany účastníkov konania podávaním opravných
prostriedkov a je sprevádzaný nepochopením právnej úpravy. Objavujú sa dokonca názory, že stav rôznorodej legislatívy oceňovania pozemkov môže byť
dokonca protiústavný.
Inšpiráciou pre nasledujúci text bol prípad, s ktorým sme sa stretli v aplikač
nej praxi jedného z pozemkových a lesných odborov okresného úradu. Tento
prípad naznačil, že oceňovanie pozemkov všeobecne, zďaleka nie je bezproblémové a prehľadné a bude si vyžadovať pozornosť odbornej a vedeckej verejnosti.
Tak ako samotná téma pozemkových úprav je komplikovaná a relatívne často jej
právna úprava podlieha zmenám, aj legislatíva v oblasti oceňovania pozemkov
je problematická a jej výklad často protichodný. Najmä v aplikačnej praxi, ktorú
v analyzovanom prípade zastupujú rozdielnymi názormi správne orgány a adresáti ich rozhodovacej činnosti, ktorých sa tento problém dotýka predovšetkým
z ekonomického a sociálneho hľadiska.
Okrem zákona o pozemkových úpravách tvorí v oblasti pozemkových úprav
základný právny rámec Ústava SR, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (ďalej ako „zákon
o úprave vlastníckych vzťahov“), zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach a usporiadaní vlastníctva k pozemkom, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní
386
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Dostupné na: <https://polnoinfo.sk/prezidentka-ak-ma-byt-zakon-o-pozemkovych-upravach-prijaty-tak-v-novom-zneni/>, 15. 8. 2020.
Bližšie na: <https://www.najpravo.sk/clanky/prezidentka-vratila-nr-sr-zakon-o-pozemkovychupravach.html>, 17. 8. 2020.
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pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
a zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporia
daní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie
územné celky.388

1

Oceňovanie pozemkov na účely pozemkových
úprav

Predmetom a účelom pozemkových úprav je uskutočnenie nového, racionál
neho usporiadania pozemkového vlastníctva ku všetkým poľnohospodárskym
a lesným pozemkom a tiež k súvisiacemu nehnuteľnému majetku. Takéto nové
usporiadanie sa má realizovať na základe spoľahlivého zistenia vlastníckych
a užívateľských pomerov a súvisiacich práv k nehnuteľnostiam. Postupy pri pozemkových úpravách musia zodpovedať verejnému záujmu, požiadavkám na
ochranu životného prostredia a vytvorenie ekologickej stability územia. Nové
usporiadanie pozemkov sa dosahuje rozdelením, scelením, oddelením alebo inou
zmenou pozemkov. V súvislosti s tým sa v daných územiach musia uskutočniť
mnohé právne, ekonomické, technické a iné opatrenia. Jedným z nich je aj oceňovanie pozemkov, ktoré uskutočňujú viaceré subjekty. V závislosti od nich sa
oceňovanie uskutočňuje na základe trhovej ceny alebo tzv. úradnej ceny pôdy, čo
je v zásade jadrom problému.
V zákone o pozemkových úpravách je problematika oceňovania pozemkov
uvedená v § 11 pod pomenovaním „Vyrovnanie“. Podľa tohto ustanovenia patrí
vlastníkovi pozemkov389 podliehajúcich pozemkovým úpravám vyrovnanie zodpovedajúce hodnote jeho pozemkov a trvalých porastov na nich.390 Pritom sa
musia zohľadňovať úbytky potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia, ako aj
výhody získané vykonaním pozemkových úprav. Podľa § 9 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách sa hodnota pozemkov v obvode projektu pozemkových
388
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Pozemkových úprav sa týkajú aj ďalšie zákony, ako napríklad zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), zákon
č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákon č. 17/1992 Zb.
o životnom prostredí, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 220/2004 Z. z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a ďalšie.
Vyrovnanie patrí aj vlastníkovi spoluvlastníckych podielov.
Pozri aj MASÁROVÁ, Ľ. Správna úvaha v rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy. In
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2008, s. 657 - 661.
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úprav určí podľa druhu pozemku tak, ako je evidovaný v systéme katastra nehnu
teľností. Táto hodnota sa musí upresniť komisionálnym zisťovaním v prípravnom konaní a podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek391 (ďalej ako
„BPEJ“). BPEJ sú zmapované a ich evidenciu vedie tiež kataster nehnuteľností.
Táto je podkladom pre vytvorenie mapy hodnoty pozemkov na účely pozemkových úprav.
Vyrovnanie je možné uskutočniť v pozemkoch alebo v peniazoch. Pred vyrovnaním v peniazoch má prednosť poskytnutie vyrovnania inými pozemkami
a v praxi je to aj prevažujúci spôsob vyrovnania.

1.1

Vyrovnanie v pozemkoch

Pri vyrovnaní v pozemkoch vlastník dostáva za spoluvlastnícke podiely na
pôvodných pozemkoch výrazne menší počet nových pozemkov, prevažne v celosti. To je aj cieľom pozemkových úprav. Okresný úrad je povinný prihliadať392
na prevádzkovo-ekonomické pomery všetkých účastníkov a na okolnosti, ktoré
ovplyvňujú využívanie, zhodnocovanie a výnos z pozemkov.393 Tieto majú byť
druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom. Podmienka primeranosti však nemusí byť naplnená bez výnimiek.
Odchýlka od hodnoty pri nových pozemkoch je upravená v § 11 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách. S prihliadnutím na potreby budovania spoločných zariadení a opatrení sa za primerané považujú pozemky, ktorých rozdiel
hodnoty oproti hodnote pôvodných pozemkov nie je vyšší ako 5 % po odpočítaní podielu na spoločné zariadenia a opatrenia. Odchýlka od výmery pri nových
pozemkoch je upravená v § 11 ods. 5 zákona o pozemkových úpravách tak, že
nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov
a nových pozemkov nepresahuje 10 % výmery pôvodných pozemkov vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. Odchýlku
v prípustnom rozdiele hodnoty alebo výmery je možné v neprospech vlastníka
391

392

393

Podľa prílohy č. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy vyjadruje BPEJ kvalitu a hodnotu produktívno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy
na určitom stanovišti. BPEJ boli ustanovené Výskumným ústavom pôdoznalectva.
Nové usporiadanie pozemkového vlastníctva. Dostupné na: <http://www.kpu.sk/obsah-clenenieprojektu-pu/6-nove-usporiadanie-pozemkoveho-vlastnictva>, 10. 8. 2020.
Pozri aj MASÁROVÁ, Ľ. Využívanie údajov zverejňovaných orgánmi verejnej správy na komerčné účely - právna zodpovednosť za nesprávne a nepravdivé údaje. In Verejná správa na
rázcestí. Bratislava : Wolters Kluwer SR, Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, s.
189 - 205.
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prekročiť iba s písomným súhlasom vlastníka, avšak bez nároku na vyrovnanie
v peniazoch.

1.2

Vyrovnanie v peniazoch

Vyrovnanie je možné poskytnúť aj v peniazoch, ak na to vlastník dá písomný
súhlas. V praxi ide predovšetkým o vyrovnanie za pozemky, na ktorých má vlastník mimoriadne malé spoluvlastnícke podiely394, ktorých užívanie alebo predaj
by neboli finančne zaujímavé. Podľa § 11 ods. 8 zákona o pozemkových úpravách sa vyrovnanie za pozemky (okrem lesných pozemkov395) v obvode projektu
pozemkových úprav v celkovej výmere do 400 m2 poskytne v peniazoch. Aj pre
tento postup je potrebný písomný súhlas vlastníka a vyrovnanie v peniazoch sa
vykoná medzi Slovenským pozemkovým fondom (ďalej ako „SPF“) a vlastníkom pozemkov.
Osobitné ustanovenie sa nachádza v § 11 ods. 10 zákona o pozemkových
úpravách. V prípadoch, v ktorých sa pozemky nachádzajú v treťom až v piatom
stupni ochrany a nie sú vo vlastníctve štátu, sa pri žiadosti vlastníka o vyrovnanie
v peniazoch postupuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Často ide napríklad o urbárske pasienky a lesy. Tento zákon v § 61c upravuje v rámci náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania výkup pozemkov
do vlastníctva štátu.396 Podľa neho môžu oprávnené subjekty zastupujúce štát
vykúpiť pozemky v chránených územiach najviac za cenu podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku (ďalej ako „vyhláška č. 492/2004“). Základom pre ocenenie je v tomto
prípade znalecký posudok.
Určovanie ceny pozemku a trvalého porastu sa uskutočňuje aj pri aplikácii § 11 ods. 17 zákona o pozemkových úpravách. Podľa neho môže štát prostredníctvom SPF alebo správcu kupovať pozemky, ktoré vlastníci ponúknu na
odpredaj.
Právna úprava však pozná aj výnimky, kedy sa vyrovnanie v peniazoch
neumožňuje. Ide napríklad o jednoduché pozemkové úpravy pri usporiadaní

394
395

396

Do 400 m2..
Vyrovnanie v peniazoch za lesné pozemky je upravené v § 11 ods. 9 zákona o pozemkových
úpravách tak, že ich celková výmera je určená do 2 000 m2. Vyrovnanie v peniazoch sa uskutoční
medzi správcom a vlastníkom pozemku.
Pozri MASLEN, M. Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie. Praha : Leges, 2016,
s. 248.
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vlastníckych a užívacích vzťahov v hospodárskych dvoroch alebo v súvislosti
s rozsiahlou zmenou štátnej hranice.
Oceňovanie pozemkov na účely pozemkových úprav sa uskutočňuje podľa
vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty
pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav (ďalej ako „vyhláška č. 38/2005“) vykonávajúcej zákon o pozemkových úpravách. Na vyrovnanie
v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka. Tu sa opäť vrátime k vetovanej novele
zákona o pozemkových úpravách. Táto navrhovala upraviť výšku náhrady vlastníkom pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie
územné celky. Podľa § 8i ods. 7 navrhovaného novelou sa mala hodnota pozemku, na ktorom stojí stavba, určiť ako desaťnásobok najvyššej hodnoty BPEJ
podľa osobitného predpisu z najkvalitnejších BPEJ v danom katastrálnom území
podľa osobitného predpisu. Pre určenie druhu pozemku sa podľa § 8i ods. 6 novely navrhoval druh pozemku v čase pred jeho zastavaním. Hodnoty BPEJ sú určené prílohou č. 1 vyhlášky č. 38/2005, ktorú sme už spomínali. Najkvalitnejšie
BPEJ sú určené v prílohe č. 2 nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch
za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy. Nepomer medzi úradne zistenou hodnotou pozemkov určenou podľa uvedených právnych predpisov
a trhovou hodnotou pozemkov je značný.397 Ďalej uvádzame, že podobne ako
pri oceňovaní pozemkov na účely reštitúcií by sa tak nemala používať vyhláška
č. 492/2004, podľa ktorej sa na základe znaleckej činnosti zisťuje trhová hodnota
pozemkov.

2

Oceňovanie pozemkov na účely riešenia
reštitučných nárokov

Pozemky je potrebné oceňovať aj v konaniach o reštitúciách. Tento druh správneho konania sme si vybrali z viacerých dôvodov. Prvým je prepojenie právnej
úpravy oceňovania pozemkov s pozemkovými úpravami, druhým skutočnosť,
že aj reštitučné konania sú časovo náročné a problematické, a tretím je totožný
príslušný správny orgán, ktorý tieto konania uskutočňuje.
V tejto časti príspevku priblížime prípad z praxe, v ktorom sa účastník konania nestotožnil s postupom pri oceňovaní pozemku. Konanie sa predlžuje kvôli
397

Bližšie ku konkrétnym hodnotám pozemkov pozri MASLÁK, M. V čom je novela zákona
o pozemkových úpravách vrátená prezidentkou s najväčšou pravdepodobnosťou protiústavná?
Dostupné na: <https://www.najpravo.sk/clanky/v-com-je-novela-zakona-o-pozemkovych-upravach-vratena-prezidentkou-s-najvacsou-pravdepodobnostou-protiustavna.html>, 10. 8. 2020.
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viacerým opravným prostriedkom, ktoré si účastník konania uplatnil. Treba uviesť, že tento prípad je z roku 2019, ale problémy s oceňovaním pozemkov sa
datujú už od začatia reštitúcií.

2.1

Reštitúcie poľnohospodárskych a lesných
pozemkov

V spomínanom prípade požiadala oprávnená osoba 8. septembra 2004 o poskytnutie finančnej náhrady podľa § 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení
vlastníctva k pozemkom (ďalej ako „zákon o reštitúciách“). Tento zákon upravil
navrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré neboli vydané podľa zákona o úprave
vlastníckych.398
V prvom rade sú v § 6 ods. 1 zákona o reštitúciách vymedzené pozemky,
ku ktorým nie je možné vrátiť vlastníctvo.399 Podobne ako pri pozemkových
úpravách má aj pri reštitúciách prednosť pred poskytnutím náhrady v peniazoch
náhrada v iných pozemkoch. Preto sa podľa § 6 ods. 2 zákona o reštitúciách
v takýchto prípadoch oprávnenej osobe prevedú bezodplatne do vlastníctva iné
pozemky vo vlastníctve štátu vo výmere a kvalite primeranej pôvodným pozemkom. Prednostne ide o pozemky v tom istom katastrálnom území, ak také nie sú,
tak v katastrálnych územiach obcí, ktoré bezprostredne susedia s obcou, kde sa
pôvodný pozemok nachádzal, a v treťom poradí v okrese, v ktorom sa nachádzal
pôvodný pozemok. Podmienkou takéhoto postupu je súhlas reštituenta. Ak však
táto oprávnená osoba s náhradným pozemkom trikrát nesúhlasí, poskytne sa jej
náhrada v peniazoch. Náhrada v peniazoch sa tiež poskytne v prípade, že pozemok má výmeru menšiu než 400 m2 alebo jeho nárok v peniazoch nie je väčší
ako 166 eur.
V uvedenom prípade (a vo viacerých ďalších prípadoch) nie sú reštituenti
spokojní s finančnou náhradou priznanou na základe úradného ocenenia okresným úradom400 a žiadajú ocenenie podľa iných právnych predpisov.

398

399
400

Povinnými osobami boli podľa zákona o úprave vlastníckych vzťahov štát alebo právnické osoby, ktoré ku dňu účinnosti zákona nehnuteľnosti držali. Zákon nadobudol účinnosť 24. júna
1991. Podklady na reštitučné konanie bolo možné predložiť najneskôr do 31. decembra 1995.
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom určil za povinné osoby tie právnické osoby, ktoré ku dňu účinnosti zákona mali k pozemku právo hospodárenia, správy alebo boli
poľnohospodárskymi družstvami. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2004.
Napríklad podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o reštitúciách: „na pozemku sa nachádza cintorín“.
Ocenenie uskutoční okresný úrad po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o reštitúcii.
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Aktuálne stanovisko konajúceho okresného úradu sa opiera o § 8a zákona na
reštitúciách, z ktorého vyplýva, že tzv. cenovým predpisom na poskytovanie finančnej náhrady je podľa § 6 ods. 2 o reštitúciách vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení
vyhlášky č. 289/1990 Zb. Na základe § 8a zákona o reštitúciách pri poskytnutí
finančnej náhrady oprávnenej osobe podľa § 6 ods. 2 okresný úrad postupuje
podľa ustanovenia cenového predpisu platného ku dňu nadobudnutia účinnosti
zákona o úprave vlastníckych vzťahov.
Právnym predpisom, na základe ktorého žiadajú účastníci reštitučných konaní pozemky oceňovať, je už spomínaná vyhláška č. 492/2004. Túto ako cenový predpis uvádza aj metodické usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva SR
a SPF z 8. októbra 2004401, vydanie ktorého sprevádzali medializované výkladové problémy. Rozdielom oproti vyhláške z roku 1988 je najmä subjekt, ktorý
pozemok oceňuje. Podľa vyhlášky z roku 1988 je to aktuálne pozemkový a lesný
odbor okresného úradu. Podľa vyhlášky z roku 2004 uskutočňuje ocenenie znalec. Ako sme už uvádzali na viacerých miestach tohto príspevku, problém predstavuje častý rozdiel medzi trhovou a úradne určenou hodnotou pozemku. Táto
nemusí byť nevyhnutne výrazne rozdielna. V najproduktívnejších oblastiach Slovenskej republiky sú trhové ceny na približnej úrovni úradných cien pôdy. Avšak
trhové hodnoty pozemkov na okraji obcí a miest sú až niekoľkonásobne vyššie.402

Záver
Téma pozemkových úprav v Slovenskej republike je komplexná, spoločensky
závažná a netýka sa jej iba problém nevhodnej právnej úpravy. Na jednej stra
ne zahŕňa potrebu presadzovania verejného záujmu a na strane druhej potrebu
ochrany súkromných záujmov, ktoré sme na účely nášho príspevku zúžili na
záujmy ekonomické a sociálne. Problematiku riešenia náhrad pri pozemkových
úpravách a pri reštitučných nárokoch sme zámerne neanalyzovali do hĺbky. Tieto
401

402

Metodické usmernenie ministerstva pôdohospodárstva SR a Slovenského pozemkového fondu,
ktorým sa určuje postup správnych orgánov a organizačných útvarov fondu pri zabezpečovaní
znaleckých posudkov. Dostupné na: <https://www.mpsr.sk/metodicke-usmernenie-ministerstva-podohospodarstva-sr-a-slovenskeho-pozemkovehop-fondu-ktorym-sa-urcuje-postup-spravnych-organov-a-organizacnych-utvarov-fondu-pri-zabezpecovani-znaleckych-posudkov/23-23-23-888/>, 10. 8. 2020.
Ako sa určuje cena pôdy. In pravda.sk. Dostupné na: <https://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/
clanok/307567-ako-sa-urcuje-cena-pody/>, 17. 8. 2020.
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témy sú totiž rozsiahle a skôr než právne, sú technicky detailné. V úvode riešenia
grantu sme sa zatiaľ zamerali na analýzu kvality jednej časti právneho rámca
pozemkových úprav a súvisiacich predpisov a tiež na požiadavku presadzovania
verejného záujmu pri uskutočňovaní pozemkových úprav.
Právny stav do roku 2004 bol vo vzťahu k určovaniu ceny pôdy zo strany
štátu upravený iba vyhláškou Ministerstva financií SR č. 465/1991 Zb. o cenách
stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov. Po jej zrušení boli
síce prijaté viaceré právne predpisy upravujúce cenu pôdy podľa toho, aký je účel
oceňovaných pozemkov, ale prístup k samotnému oceňovaniu podľa nich nie je
vyrovnaný. To spôsobuje nerovnosť medzi oprávnenými subjektami a vytvára
nepriaznivé podmienky pre uskutočňovanie samotných uvedených postupov. Je
napríklad známou skutočnosťou, že predovšetkým pozemkové úpravy sú časovo
mimoriadne náročné. Na dlhotrvajúce a odkladané právne postupy potom nadväzujú ďalšie spoločenské neduhy. Dôvodov, ktoré odďaľujú a predlžujú tieto
konania, je viacero.
Na to, aby sme poukázali na problémy pri oceňovaní pozemkov pri pozemkových úpravách sme si zvolili ďalší z postupov uskutočňovaných vo verejnej
správe, pri ktorom je potrebné oceňovať pozemky. Na základe analýzy právnych
predpisov a prípadu z praxe sme zistili, že v konaniach podľa reštitučných zákonov vznikali a komplikovane sa riešili viaceré sporné otázky. Ani po prijatí
reštitučného zákona nebola situácia stabilizovaná.403 Z nášho pohľadu je situácia pri oceňovaní pozemkov v rámci reštitúcií komplikovaná najmä preto, že
k zákonu o reštitúciách sa primerane použije zákon o úprave vlastníckych vzťahov404 a tiež je nevhodná situácia v prípade vykonávajúcich predpisov. Z hľadiska prehľadnosti je možné konštatovať, že pozemkové úpravy majú kvalitnejšiu
právnu úpravu.
Môžu byť teda efektívne pozemkové úpravy realizované bez efektívneho oceňovania pozemkov? Z praxe je zrejmé, že nie. Aj bez časovo náročných
opravných konaní pri oceňovaní pozemkov sú konania o pozemkových úpravách
mimoriadne dlhými administratívnymi procesmi. Na ich odklad následne nadväzujú závažné celospoločenské problémy.
Podobne ako pri reštitúciách, aj pri pozemkových úpravách a konaniach o nich
sú procesy pri oceňovaní pozemkov predovšetkým odborne náročné. Aj preto je
403

404

Reštitúcie stoja. Problémom je oceňovanie. In sme.sk. Dostupné na: <https://www.sme.
sk/c/1701303/restitucie-stoja-problemom-je-ocenovanie.html>, 17. 8. 2020.
Bližšie pozri rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 6. apríla 2011, sp. zn. 2 Sžo 211/2010, a § 16
zákona o úprave vlastníckych vzťahov s odkazom na vyhlášku č. 205/1988 Zb. v znení vyhlášky
č. 289/1990 Zb.
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potrebné právnu úpravu vzťahujúcu sa na pozemkové úpravy riešiť komplexnejšie, než sme mohli vidieť na príklade vetovanej novely zákona o pozemkových
úpravách. Je potrebná moderná, efektívna a ústavne konformná právna úprava.
Je zrejmé, že nie iba jednotlivé právne predpisy musia byť vnútorne bezrozporné,
systematické a obsahovo vzájomne previazané. Tieto požiadavky majú spĺňať
všetky právne predpisy, akejkoľvek právnej sily.
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VÝZNAM SPOLOČNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ
V PROCESE POZEMKOVÝCH ÚPRAV (SK)
THE IMPORTANCE OF COMMON REAL ESTATE
IN THE LAND CONSOLIDATION PROCESS (ENG)405
Ľudovít Máčaj
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Slovenská republika
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na proces pozemkových úprav, ktoré sú nástrojom na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, a na to, akú úlohu
v tomto procese zohrávajú spoločné nehnuteľnosti tvorené pozemkami, s ktorými nakladajú zväčša pozemkové spoločenstvá. Tie predstavujú špecifický subjekt pozemkového vlastníctva na Slovensku, pričom majú za úlohu nakladať
s vlastníctvom veľkého množstva vlastníkov. Hoci celková výmera pozemkov,
ktoré tvoria či už spoločné nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarované
nehnuteľnosti v správe pozemkových spoločenstiev, nie je dominantná, predsa
budú vo svetle pripravovaných pozemkových úprav predstavovať veľkú výzvu.
A to nielen kvôli veľkému počtu vlastníkov, ktorých podiely budú musieť byť
vysporiadané, ale rovnako kvôli budúcnosti ich postavenia. Príspevok sa preto
snaží načrtnúť, či môžu spoločné nehnuteľnosti predstavovať aj užitočný inštitút,
ktorý napomôže k uskutočneniu pozemkových úprav, a nebudú tak musieť byť
len prostriedkom na obmedzovanie práv jednotlivých vlastníkov, ale dopomôžu
k lepšiemu vysporiadaniu pozemkového vlastníctva, ako aj k ochrane najmä poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na Slovensku.
Abstract: The paper focuses on the process of land consolidation, which is a tool
to consolidate the fragmentation of land ownership, and on the role played in
this process by common real estate properties made up of lands, which is mostly
managed by land associations. These represent a specific subject of land ownership in Slovakia, while their task is to manage the ownership of many owners.
Although the total area of land, which is either common real estate property or jointly managed real estate property in the administration of land associations, is not
405

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy
č. APVV-19-0494.
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dominant in total area of Slovakia, it will nevertheless represent a great challenge
in the light of the prepared land consolidations. This is not only because of the
large number of owners whose shares will have to be settled, but also because of
the future of their position. The paper therefore seeks to outline whether common
real estate property can also be a useful institute to help carry out land consoli
dations and not only be a means of restricting the rights of individual owners,
but also to better manage land ownership as well as to protect in particular agricultural land in and forest land in Slovakia. The aim of this paper is to point
out the position and role of common real estate property as a subject of management of association in the process of land consolidation in Slovakia, especially
with regard to the effort to accelerate their implementation, which more or less
successfully sought by executives in Slovakia for a long time. The paper approa
ches this issue through perspective of common real estate property, as a special
type of collective matter in the Slovak legal system. Common real estate pro
perties have such a special position and at the same time a relatively significant
impact on land ownership in Slovakia that my effort was to explain the issue of
land associations in this example.
Kľúčové slová: pozemkové úpravy, pozemkové spoločenstvá, spoločná nehnuteľnosť
Key words: land consolidations, land associations, common real estate property

Úvod
Jednou z najväčších výziev pozemkového vlastníctva na Slovensku sú už
niekoľko desaťročí, a ešte dlhú dobu budú, pozemkové úpravy. Základnú, hoci
pomerne strohú legálnu definíciu tohto pojmu nachádzame v § 19 ods. 1v zákona
č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodár
skemu majetku: „Pozemkovými úpravami sú zmeny v usporiadaní pozemkov na
určitom území vykonané za účelom vytvorenia pôdne ucelených hospodárskych
jednotiek podľa potrieb jednotlivých vlastníkov pôdy a s ich súhlasom a podľa
celospoločenských požiadaviek na tvorbu krajiny, životného prostredia a na
investičnú výstavbu.“ Na druhej strane z hľadiska svojho obsahu sú pomerne
presne vymedzené v zákone č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporia
daní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách (ďalej ako „zákon o pozemkových úpravách“),
a to konkrétne v § 1 ods. 1, v zmysle ktorého je obsahom pozemkových úprav
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ako takých „racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva
v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami
a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
a podpory rozvoja vidieka“.
Skôr uvedené právne predpisy predstavujú pomerne komplexnú legislatívu
na úseku pozemkových úprav, a to nielen z hmotnoprávneho, ale aj procesného
hľadiska. Navyše, táto právna úprava je pravidelne novelizovaná s tým, že sa
v nedávnej histórii prijalo viacero inštitútov, ako sú napríklad jednoduché pozemkové úpravy, ktoré sa vykonávajú vtedy, ak sa rieši len časť katastrálneho
územia alebo hospodárskeho obvodu, namiesto spravidla celého katastrálneho
územia, ako je to pri komplexných pozemkových úpravách.406
Ak by sme skôr uvedené uvádzajúce ustanovenia predmetných zákonov
k pozemkovým úpravám chceli vyložiť z hľadiska ich praktických dôsledkov,
je potrebné konštatovať, že základným cieľom pozemkových úprav ako takých
je postupné vyporiadanie vlastníctva na území Slovenska a vytvorenie takých
pozemkov, ktoré budú predstavovať vhodný predpoklad na ďalší rozvoj územia,
a to z rôznych hľadísk, či už ide o urbanizmus, pôdohospodárstvo alebo ochranu
životného prostredia. Je totiž všeobecne známym a smutným faktom, že roz
drobenosť pozemkového vlastníctva predstavuje na Slovensku závažný problém.
Táto rozdrobenosť začína už na úrovni evidencie vlastníctva. V súčasnosti na
území Slovenska rozpoznávame 3 559 katastrálnych území. Celková výmera
územia predstavuje 4 903 407 ha, pričom toto územie je rozdelené na celkovo
8 103 868 parciel registra C a rovnako 7 910 271 parciel registra E (tieto čísla
však môžu vyznieť zmätočne s ohľadom na skutočnosť, že parcely registra C
a parcely registra E sa môžu územne prekrývať). Na území Slovenska je spolu
založených 7 910 271 listov vlastníctva predstavujúcich rozličné právne režimy
viažuce sa k jednotlivým pozemkom, resp. viacerým pozemkom. Zaujímavým
faktom je aj skutočnosť, že správa katastra nehnuteľností na Slovensku k pozemkom eviduje vlastnícke vzťahy celkovo 28 995 024 vlastníkov.407 Okrem uvedenej skutočnosti je notoricky zmieňovaným faktom, že v priemere sa k jednej
parcele na území Slovenska viaže necelých 12 vlastníckych vzťahov.408
406
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Ustanovenie § 8b a nasl. zákona o pozemkových úpravách.
ŠTATISTICKÁ ROČENKA o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2020. [online]. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Bratislava, 2020,
s. 29.
SEDLÁK, J. Slovensko má vytiahnuť z krízy reforma pozemkov. In Pravda.sk. [online].
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Túto skutočnosť si čoraz väčšmi začali uvedomovať aj predstavitelia orgánov
štátnej moci na Slovensku. V tejto súvislosti je zaujímavé uviesť aj záväzky prijaté v zmysle schválenej koncepcie – Návrhu opatrení na urýchlené vykonanie
pozemkových úprav v SR (prijatý na základe uznesenia vlády SR č. 358/2019
z 21. augusta 2019, v zmysle ktorého sa majú pozemkové úpravy na území Slovenska vykonávať v období najbližších 30 rokov.409 V tejto súvislosti je zaujímavé poukázať aj na Programové vyhlásenie súčasnej vlády SR, v zmysle ktorého
„vláda SR sa bude detailne zaoberať a aktívne riešiť problematiku pozemkových úprav a zabráni drobeniu vlastníctva pôdy po pozemkových úpravách. Na
základe analýzy pripraví návrh a následne zrealizuje vybudovanie špecializovanej pozemkovej štátnej správy v gescii rezortu“.410
Ako vidíme zo skôr uvedených skutočností, môžeme usúdiť, že dochádza
k určitému paradoxu a obrovským rozdielom medzi právnou teóriu a právnou
praxou, resp. medzi zákonnou úpravou a jej aplikáciou. Na jednej strane tu máme
právnu úpravu pripravenú na vykonávanie pozemkových úprav na našom území
už dlhé desaťročia (minimálne od začiatku deväťdesiatych rokov), na druhej strane nás vždy môže sklamať smutná skutočnosť, že komplexné pozemkové úpravy
je potrebné v zmysle spomínaného návrhu vykonať ešte v 3 103 katastrálnych
územiach, pričom územie Slovenskej republiky pozostáva z 3 559 katastrálnych
území.411 Ako vidíme, za takmer tri desaťročia platnosti a účinnosti tejto právnej
úpravy ide o žalostne nízke číslo úspešne vykonaných projektov pozemkových
úprav.
Prečo je to ale tak? Prečo kvalitná legislatíva nedokázala zabezpečiť aj vykonanie projektov pozemkových úprav? Dôvodov je, samozrejme, viacero a ich
kvalitná analýza by vysoko presiahla rozsah tohto príspevku a schopnosti jeho
autora. Je však zrejmé, že táto skutočnosť nastala aj kvôli prílišnej komplikovanosti pozemkovoprávnych vzťahov, ktoré sťažili situáciu pri realizácii pozemkových úprav. Jedným z inštitútov, ktoré pozemkové vlastníctvo v reáliách Slovenska komplikujú, sú práve pozemkové spoločenstvá (ďalej ako „spoločenstvá“).
Samozrejme, nie samotné, ale pozemky, ktoré spravujú najmä vo forme spoločných nehnuteľností.
Tento príspevok sa preto zameriava na to, aký dosah majú spoločné nehnuteľnosti na pozemkové vlastníctvo na Slovensku, ako aj dosah spoločných ne
hnuteľností na Slovensku na vykonávanie pozemkových úprav. Inak povedané,

409
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Uznesenie Vlády SR k Návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR.
[online].
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. [online], s. 100 a 104.
Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR. [online], s. 15 a 21.
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či predstavujú len číru komplikáciu, alebo v nich môžeme stále nájsť aj veľa
pozitív.

1

Spoločná nehnuteľnosť. Nie obyčajná
nehnuteľnosť

Keby sme chceli problematiku spoločenstiev priveľmi zjednodušiť, mohli by
sme povedať, že ich hlavným a v podstate aj najdôležitejším zmyslom existencie je nakladanie so spoločnými nehnuteľnosťami. Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej ako „zákon o pozemkových spoločenstvách“)
vymedzuje spoločnú nehnuteľnosť nasledujúcim spôsobom: „Spoločnou nehnuteľnosťou na účely tohto zákona sa rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá môže
pozostávať z viacerých pozemkov a na ktorú sa vzťahovali osobitné predpisy.“412
Vychádzame preto z dvoch podmienok. V prípade prvej z nich zákon priamo
ustanovuje, že ide o jednu vec – ktorá by inak jednou vecou byť nemala, pretože
každý pozemok predstavuje vec sám osebe. Je tu preto priamo uvedená táto skutočnosť – kedy zákon vytvára fikciu jednej (a môžeme dodať – hromadnej) veci.
V tejto súvislosti je zaujímavé poukázať aj na nález Ústavného súdu SR, podľa
ktorého „z účelu a zmyslu zákona o pozemkových spoločenstvách možno vyvodiť,
že zákonodarca pri kreovaní a používaní tohto pojmu v samotnom texte zákona
mal na mysli majetkový substrát pozemkového spoločenstva a nie každý jednotlivý pozemok identiﬁkovaný parcelným číslom.“413 Tento nález bol významný naj
mä v období pred prijatím v súčasnosti platného a účinného zákona, ktorý pojem
„spoločná nehnuteľnosť“ priamo vymedzuje.
Druhá podmienka má už svoj historický podtón, kedy odkazuje na právne
predpisy z minulosti.414 Je to spôsobené skutočnosťou, že spoločné nehnuteľnosti
ako také majú svoj pôvod v minulosti a ich existencia je dôsledkom vyrovnávania
sa s ňou. Ako uvádza odborná literatúra na tomto úseku, pri „vymedzení rozsahu
spoločnej nehnuteľnosti je teda podľa ZoPS potrebné vychádzať z historického

412
413
414

Ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o pozemkových spoločenstvách.
Nález Ústavného súdu SR z 5. októbra 2010, sp. zn. III. ÚS 154/2010-44.
Zákonný článok XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hôľ, ako
aj o úprave hospodárskej správy spoločne užívaných lesov a hôľ, ktoré sú nedielnym vlastníctvom komposesorátov a bývalých urbarialistov; zákonný článok X/1913 o nedielnych spoločných pasienkoch; zákonný článok XXXIII/1913 o predaji niektorých štátnych nemovitostí,
poťažne o zamenení týchto.
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princípu“.415 Pre vysvetlenie toho, čo sa pod daným historickým princípom mys
lí, je vhodné sa zamerať na výklad k tomuto ustanoveniu v dôvodovej správe
k novele zákona o pozemkových spoločenstvách. V jej zmysle „spoločnou ne
hnuteľnosťou je i v platnom zákone tá nehnuteľnosť, ktorá bola takto reštituovaná, to zn. jej vlastníctvo, resp. jej držba bola vrátená pôvodným vlastníkom, na
ktorých sa vzťahovali zrušené predpisy upravujúce postavenie a činnosť bývalých tzv. ,spoločenstevných´ útvarov (pozemkové, lesné, pasienkové, želiarske
spoločenstvá, urbáre, komposesoráty atď.); je ňou teda historicky daná spoločná nehnuteľnosť, čo sa v návrhu zákona objasňuje vložením nového odkazu
nad definíciu spoločnej nehnuteľnosti. Tu treba upozorniť, že na povahu vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti nemá vplyv to, aký historický pôvod má alebo
malo pozemkového spoločenstvo združujúce vlastníkov nehnuteľnosti. Všetky
,spoločenstevné´ útvary boli zjednotené do inštitútu pozemkového spoločenstva
s jednotnou právnou úpravou už zákonom č. 181/1995 Z. z.“416 Je preto potrebné
uviesť, že spoločná nehnuteľnosť ako predmet činnosti, správy a dispozičných
práv v rôznych tzv. spoločenstevných útvaroch minulosti mala rôzne skutkové,
ako aj právne dôvody svojho vzniku a na tie sa v súčasnosti platný a účinný
zákon o pozemkových spoločenstvách stále odvoláva. Na druhej strane však vytvára jednotný právny inštitút spoločnej nehnuteľnosti, čím vlastne vytvára priestor na to, aby všetky druhy spoločenstiev predstavovali jednotný typ právnickej
osoby a ďalej sa vnútorne diferencovali len napríklad na základe predmetu svojej
činnosti, resp. hospodárenia spoločenstva417, no nie z hľadiska ich právneho postavenia, vnútornej organizačnej štruktúry alebo podobne.
Okrem skôr uvedených podmienok „jednej hromadnej veci“ a uplatnenia
„historického princípu“ ešte pre spoločnú nehnuteľnosť existuje niekoľko špecifických zákonných charakteristických čŕt. V prvom rade je v zákone explicitne
vyjadrené, že spoločnou nehnuteľnosťou nie je stavba.418 Z toho nám vyplýva,
že spoločná nehnuteľnosť je inštitútom na vyporiadanie len pozemkového vlastníctva – ak by sa na pozemkoch tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť vyskytovali
stavby, právny režim k nim je úplne odlišný, čo môže v praxi znamenať aj to, že
budú mať iných vlastníkov, resp. iné oprávnené osoby.
Ustanovenie § 8 ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách upravuje inštitút
oddelenia časti spoločnej nehnuteľnosti. K takejto právnej skutočnosti zväčša
415

416
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MASLÁK, M., JAKUBÁČ, R. Zákon o pozemkových spoločenstvách. Komentár. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 107.
K bodu 12. Osobitná časť. In Dôvodová správa k zákonu č. 110/2018 Z. z., zmena zákona o pozemkových spoločenstvách.
Ustanovenie § 19 zákona o pozemkových spoločenstvách.
Ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o pozemkových spoločenstvách.
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dochádza v situáciách, keď dochádza k zmene právneho režimu k predmetným
nehnuteľnostiam, najčastejšie vlastníctva, hoci samotné oddelenie časti spoločnej nehnuteľnosti takúto zmenu nepredpokladá. Keď to vyjadríme iným spôsobom, pri oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti dochádza k vyňatiu predmetných pozemkov spod režimu spoločných nehnuteľností (najmä s ohľadom na
podmienky vlastníctva, výkonu dispozičného práva, či práv spoločenstva ako
takého), nič to však nemení na ostatných právnych vzťahoch týkajúcich sa týchto
nehnuteľností. Oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti sa v zmysle zákona stáva
spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou, hoci zákon o pozemkových spoločenstvách v tomto pripúšťa aj alternatívne rozhodnutie vlastníkov. V prípade, že
by sa predsa rozhodli pre spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť, dostávame
sa do právneho režimu, kedy vlastníci predmetnú nehnuteľnosť alebo viaceré nehnuteľnosti na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia zverujú spoločenstvu
na účely spoločného obhospodarovania a iného hospodárenia spoločenstva, pričom spoločná nehnuteľnosť ani vlastníctvo nehnuteľnosti nevzniká.419 Vlastníci
danej spoločne obhospodarovanej nehnuteľností môžu na úseku jej vlastníctva
odstúpiť od zmluvy o spoločenstve (v tomto prípade sa však predpokladá, že sú
naďalej vlastníkmi spoločnej nehnuteľností, resp. viacerých spoločných nehnuteľností pod daným spoločenstvom). Ako je uvedené vyššie, k oddeleniu časti
spoločnej nehnuteľnosti dochádza v situáciách, kedy je potrebné určité pozemky
tvoriace predmetnú časť „vymaniť“ spod zvláštneho vlastníckeho režimu uplatňovaného pre spoločné nehnuteľnosti, zväčša za účelom ďalšieho disponovania
s vlastníckymi právami, ktoré sa ku nej viažu. Tu ale ešte treba uviesť, že rozhodovanie o takomto oddelení patrí do pôsobnosti zhromaždenia spoločenstva,
ktoré združuje všetkých jeho členov. V tejto veci však rozhodujú len vlastníci
spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov (vynechaní
sú teda vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, keďže ich sa táto
záležitosť priamo netýka). „Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.“420 Tiež
je potrebné uviesť, že pri oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti nedochádza automaticky k vzniku nového pozemku, hoci ďalšie pravdepodobné spôsoby nakladania s takouto nehnuteľnosťou takéto vymedzenie predpokladajú. Ako však
vidíme aj na tejto právnej úprave, akékoľvek zásahy do spoločnej nehnuteľnosti
sú veľmi náročné.
Vidíme to však aj na iných prípadoch. Ako ďalej ustanovuje zákon o pozemkových spoločenstvách, „vznik nového pozemku patriaceho do spoločnej
419
420

Ustanovenie § 12 ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách.
Ustanovenie § 14 ods. 7 písm. d) v spojení s § 15 ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách.
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nehnuteľnosti nie je oddelením časti spoločnej nehnuteľnosti“.421 Z výkladu tohto
ustanovenia môžeme dospieť k záveru, že prípadný vznik nového pozemku na
pozemkoch, ktoré tvorili (resp. stále tvoria) spoločnú nehnuteľnosť, neznamená,
že by v tomto prípade došlo k oddeleniu takéhoto pozemku od spoločnej nehnuteľnosti v zmysle zmeny právneho režimu, ktorý sa na ňu vzťahuje.422 V podstate
teda nastáva opačná situácia ako v skôr uvedenom prípade. Táto skutočnosť má
mnohé dôsledky práve na možné zmeny vymedzenia pozemkov, čo je skutočnosť, ktorá nastáva aj v prípade pozemkových úprav, kedy dochádza k zmenám
vo vymedzení pozemkov.
Aby bolo možné uviesť všetky špecifikácie vzťahujúce sa na spoločné ne
hnuteľnosti, bolo by potrebné oveľa viac priestoru, než umožňuje tento príspevok. S ohľadom na ich dôsledky a postavenie spoločenstiev medzi subjektmi
pozemkového vlastníctva na Slovensku ich však môžeme zhrnúť aspoň do dvoch
kategórií: na tie, ktoré pôsobia vo vzťahu k ostatným subjektom (vonkajšie vzťahy), a na tie, ktoré pôsobia medzi jednotlivými vlastníkmi, ktorí sú zväčša členmi
spoločenstva (vnútorné vzťahy).423
Vonkajšie vzťahy sú v tomto prípade determinované skutočnosťou, že na
spoločné nehnuteľnosti sa aplikuje právna fikcia jednej hromadnej veci, čo obmedzuje aj možné nakladanie s jej vlastníctvom. Ak chceme dosiahnuť zmenu
vlastníckych alebo iných vecnoprávnych, či záväzkových vzťahov týkajúcich
sa spoločnej nehnuteľnosti, musíme počítať so skutočnosťou, že tento režim sa
bude vzťahovať na všetky pozemky, ktoré ju tvoria. V tejto súvislosti sa zaujímavo vyjadril aj Najvyšší súd SR, ktorý uviedol: „Spoločná nehnuteľnosť síce
fyzicky pozostáva z viacerých, miestami mnohých samostatných pozemkov
s rôznymi druhmi pozemkov, ale jej právny režim je jasný, a to taký že ide
o jednu nehnuteľnú vec, ktorú nie je možné rozdeliť na viac nehnuteľných
vecí. Spoločná nehnuteľnosť je v katastri evidovaná buď ako súbor nehnuteľností
na jednom liste vlastníctva, alebo súbor nehnuteľností evidovaných na viacerých
listoch vlastníctva, pričom v každom liste vlastníctva musí byť zrejmá ich súvislosť a zviazanosť“.424
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Ustanovenie 8 ods. 3 zákona o pozemkových spoločenstvách.
MASLÁK, M., JAKUBÁČ, R. Zákon o pozemkových spoločenstvách. Komentár. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 126.
Tu treba spomenúť, že právny režim spoločných nehnuteľností najmä v zmysle § 8 zákona o pozemkových spoločenstvách, ako aj iných ustanovení tohto zákona sa môže vzťahovať aj na také
nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom správy, resp. disponovania historických spoločenstevných
útvaroch, dnes však už nie sú vo využívaní pozemkového spoločenstva v zmysle v súčasnosti
platného a účinného zákona. Ich vlastníci ich však využívajú podľa tohto právneho režimu.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16. januára 2018, sp. zn. 4 Sžr 8/2017.
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Z hľadiska vnútorných vzťahov medzi jednotlivými vlastníkmi spoločnej
nehnuteľnosti treba mať na pamäti, že ide o spoluvlastníctvo, pričom samotný
zákon v otázkach práv a povinností vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti odkazuje
na ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ak nie je stanovené
inak.425 To samozrejme platí aj pre ustanovenia o spoluvlastníctve, avšak s viacerými odlišnosťami, preto v tomto prípade môžeme hovoriť o špeciálnom type
spoluvlastníctva.426 V tejto súvislosti je tiež zaujímavé poukázať na jedno súdne
rozhodnutie, podľa ktorého: „Súd zastáva názor, že predmetom prevodu môžu
byť uvádzané spoluvlastnícke podiely (podiely oboch predávajúcich), avšak len
za predpokladu, že by bola prevádzaná celá skupina pozemkov tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť. Jednotliví vlastníci podielov nemôžu nakladať so svojím
podielom len ohľadom niektorého vyčleneného pozemku, ale vždy musia nakladať so všetkými pozemkami, ktoré tvoria spoločnú nehnuteľnosť, a to až do
výšky ich spoluvlastníckeho podielu.“427 Podielové spoluvlastníctvo na spoločnej
nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zrušiť a vyporiadať podľa osobitných
predpisov.428 Zároveň je potrebné spomenúť, že z uvedeného typu spoluvlastníctva vyplýva viacero práv a povinností, ako napríklad predkupné právo ostatných
vlastníkov. Otázka, v akej miere sa má aplikovať na daný inštitút, bola predmetom mnohých legislatívnych zmien, ako aj odborných diskusií.429
Pri tom všetkom ale musíme mať na pamäti, že vlastníctvo k spoločnej ne
hnuteľnosti patrí jednotlivým fyzickým osobám a právnickým osobám, nie spoločenstvu ako takému, hoci dnes to už zákon nevylučuje. Podiel pripadajúci na
samotné spoločenstvo však nesmie presiahnuť 49 %.430 Na druhej strane primárnym majetkom spoločenstva ako takého je súhrn majetkových hodnôt, ktoré
spoločenstvo vlastní a ktoré sú určené na plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu
a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením na spoločnej nehnuteľnosti.431
Ako však vidíme na uvedenom príklade, nakladanie so spoločnou nehnuteľnosťou je pomerne komplikované a je viazané na splnenie viacerých podmienok
vyplývajúcich z tohto špeciálneho druhu spoluvlastníctva.
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Ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách.
MOĽOVÁ, K. Pozemkové spoločenstvá (4) – Predkupné právo v pozemkových spoločenstvách.
In Ulpianus.sk. [online]. Dostupné na: <https://www.ulpianus.sk/blog/pozemkove-spolocenstva-4-predkupne-pravo-v-pozemkovych-spolocenstvach-/> [cit. 25. 11. 2020].
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica z 13. decembra 2012, sp. zn. 24 Sp 31/2012.
ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. Bratislava : Eurounion, 2010, s. 195.
BANDLEROVÁ, A., LAZÍKOVÁ, J., RUMANOVSKÁ, Ľ., LAZÍKOVÁ, Z. Land associations
in Slovakia. In Juridical Tribune. 2017, č. 7, s. 93.
Ustanovenie § 9 ods. 11 zákona o pozemkových spoločenstvách.
ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. Bratislava : Eurounion, 2010, s. 201.
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2

Spoločné nehnuteľnosti pri pozemkových
úpravách

Ako je uvedené skôr, pozemkové úpravy predstavujú snahu o usporiadanie pozemkového vlastníctva, a to zväčša v celom katastrálnom území. Keďže v procese ich vykonávania dochádza k zásahu do pozemkového vlastníctva, pri ktorom
nastávajú aj zámeny vlastnených pozemkov, je samozrejmé, že najľahšie sa tieto
zásahy vykonávajú v prípadoch výlučných vlastníkov pozemkov, prípadne nevysokého počtu podielových spoluvlastníkov.
V prípade spoločných nehnuteľností, zväčša vlastnených členmi niektorého spoločenstva, je však situácia značne komplikovanejšia. Dôvodov na to je viacero:
1. Na spoločné nehnuteľnosti sa vzťahuje osobitný režim spoluvlastníctva
v zmysle zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorý vo výraznej miere
obmedzuje práva jednotlivého vlastníka voči ostatným vlastníkom.
2. Na spoločné nehnuteľnosti sa uplatňuje právna fikcia tzv. jednej hromadnej
veci, ktorá akékoľvek ďalšie nakladanie s pozemkami, ktoré ju tvoria, značne
komplikuje z dôvodu, že je pri tom potrebné zachovávať spoločný právny
režim.
3. Pri spoločnej nehnuteľnosti je prítomný vždy veľmi vysoký počet vlastníkov, ktorý môže tvoriť skupina desiatok (v pozitívnejšom prípade) až stoviek
subjektov, ktorých práva musia byť brané do úvahy v prípadoch, kedy bude
začínať proces pozemkových úprav.
4. Spoločné nehnuteľnosti sú nielenže vlastnené vysokým počtom vlastníkov,
ale ich počet, žiaľ, naďalej narastá. Hoci zákon o pozemkových spoločenstvách obsahuje vlastné ustanovenia ohľadom zákazu drobenia pozemkov
(pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť
spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému
zodpovedá výmera menšia než 2 000 m2)432, treba pri tom uviesť, že obme
dzenie ako také sa vzťahuje len na spoločnú nehnuteľnosť ako celok, nie na
jednotlivé pozemky, ktoré ju tvoria. To je, samozrejme, logické vzhľadom na
uplatňovanie právnej fikcie jednej veci, avšak je to zároveň spôsob vzniku
potenciálnych problémov v budúcnosti.
Z týchto skutočností vyplývajú pre otázky pozemkových úprav viaceré dôsledky.
Z hľadiska dôsledkov na rýchlosť a hospodárnosť procesu pozemkových úprav
ich môžeme rozdeliť do dvoch kategórií, a to na tie, ktoré budú predstavovať
432

Ustanovenie § 2 ods. 3 zákona o pozemkových spoločenstvách.
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potenciálne negatívne faktory pri priebehu pozemkových úprav, a na tie, ktoré
budú naopak prispievať k rýchlemu vykonaniu pozemkových úprav.
Medzi negatívne faktory vyplývajúce z existencie spoločnej nehnuteľnosti (alebo
viacerých) na takom katastrálnom území, na ktorom sa majú vykonať pozemkové úpravy, môžeme zaradiť:
1. Jedna z najvýraznejších skutočností, ktorá môže v procese pozemkových
úprav spôsobiť komplikácie, je účastníctvo ako také, resp. jeho rozsah.
V zmysle zákona o pozemkových úpravách sú účastníkmi pozemkových
úprav vlastníci všetkých pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám.433
V prípade spoločných nehnuteľností ide o desiatky až stovky účastníkov.
Keď vychádzame zo súčasnej praxe, podľa ktorej „pri doteraz ukončených
projektoch pozemkových úprav vychádza priemerná doba medzi vydaním ro
zhodnutia o nariadení pozemkových úprav a právoplatnosťou rozhodnutia
o schválení vykonania pozemkových úprav, ktorým sa nadobúda vlastníctvo
k novým pozemkom, na 6,7 roka“,434 pri takomto vysokom počte účastníkov
zákonite dochádza k určitému plávajúcemu počtu, ktorý sa bude zvyšovať,
najmä z dôvodu dedenia. Faktom je, že v priebehu procesu pozemkových
úprav sa problém s „rozdrobenosťou“ vlastníctva aj na spoločnej nehnuteľnosti bude len zvyšovať.
2. Nesmieme zabúdať ani na veľmi častý jav, kedy je medzi vlastníkmi spoločnej
nehnuteľnosti veľa takých, ktorých vlastníctvo je nezistené alebo nie sú evidovaní v katastri nehnuteľností (nezistení vlastníci), alebo ktorých vlastníctvo
nebolo preukázané (či neznámi vlastníci), a ktorých práva zastupuje Slovenský pozemkový fond.435 Aj keď je týmto spôsobom zabezpečená ochrana ich
práv, v tomto prípade je napriek tomu otázne, ako by to bolo efektívne.
3. Už notoricky zmieňovanou skutočnosťou je fakt, že k spoločným nehnuteľnostiam sa vzťahuje spoločný právny režim špecifického druhu spoluvlastníctva. Tu treba spomenúť už zmienený fakt, že spoločné nehnuteľnosti sú
tvorené viacerými pozemkami, ktoré sú vedené v evidencii katastra nehnuteľností buď na jednom liste vlastníctva, alebo viacerých, pričom sú ako spoločná nehnuteľnosť označené. Je samozrejmé, že na to sa predmetné pozemky
nemusia nachádzať vo svojej blízkosti alebo predstavovať susedné pozemky.436 Z tohto dôvodu by samotná skutočnosť, že budú aj po vykonaných pozemkových úpravách lokalizované vo väčšej, či menšej vzdialenosti od seba
433
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Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách.
Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR, s. 17 a 21.
Ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách.
Jedinou podmienkou v danej situácii je skutočnosť, že ak majú byť evidované na jednom liste
vlastníctva, je potrebné, aby sa nachádzali v jednom katastrálnom území.
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ešte nemusela spôsobovať problém. Z dôvodu ich praktickej využiteľnosti je
však na uváženie, či by nebolo danú skutočnosť (predmetné pozemky tvoria
z právneho hľadiska jednu hromadnú vec) potrebné zohľadniť aj pri uskutočňovaní pozemkových úprav, najmä z dôvodu budúceho možného ekonomického využitia.
4. Vysporiadanie sa s už skôr spomenutou problematikou nezistených a neznámych vlastníkov tiež predstavuje veľkú výzvu. Za tých v mnohých oblastiach
síce koná Slovenský pozemkový fond, avšak pro futuro je takýto stav neudržateľný, a to z viacerých dôvodov. Je pravdepodobné, že počet takýchto
vlastníkov bude naďalej narastať. V prípade spoločenstiev je tento problém
ešte vypuklejší, pretože tu narážame aj na otázku rozhodovacích právomocí
jednotlivých orgánov spoločenstva vrátane otázok ich legitimity v prípadoch,
keď počet vlastníkov spoločných nehnuteľností s možnosťou uplatnenia svojich práv bude naďalej klesať.
5. Okrem toho existuje čoraz väčší problém s vlastníkmi pozemkov tvoriacich
poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu najmä na vidieku, ktorí sa o svoje vlastníctvo nezaujímajú. Ešte viac zvýraznené je to práve v prípadoch spoločenstiev, kedy vlastník svoje práva (najmä užívacie a požívacie, ale rovnako tak
dispozičné právo i právo držby) priamo nevykonáva, ale prenecháva ho na
spoločenstvo samotné a na jeho orgány. Je veľmi vysoký predpoklad, že v prípade takýchto vlastníkov môže nastávať problém aj v prípadoch prebiehajúcich pozemkových úprav.
Napriek viacerým skôr uvedeným negatívnym faktorom, resp. komplikáciám
však v prípade spoločných nehnuteľností ako predmetu pozemkových úprav
môžeme vidieť aj pozitíva. Tu je však potrebné podotknúť, že skôr zmienené
komplikácie smerovali k samotnému procesu vykonávania pozemkových úprav,
kde tieto skutočnosti predstavujú určité sťaženie, s vyššou požiadavkou najmä na
osobné zložky, ako aj hmotné zložky verejnej správy.437 V prípade pozitív sa však
zameriavame hlavne na výsledky, ktoré takéto zmeny spôsobia v pozemkovom
vlastníctve na Slovensku. Konkrétne by sme mohli spomenúť tieto skutočnosti:
1. V prvom rade je to skutočnosť, že vykonané pozemkové úpravy predstavujú,
a do budúcna v rámci ich plánovaného urýchleného vykonania budú predstavovať, určitú konsolidáciu predmetu vlastníctva, teda v prvom rade spoločných nehnuteľností ako takých. V tomto prípade by mohlo ísť už o skôr zmie
nenú možnosť, aby spoločné nehnuteľnosti, aspoň v prípadoch, kedy to bude
možné, tvorili jednu nehnuteľnú vec nielen z právneho hľadiska, ale pokiaľ
437

ŠKROBÁK, J. Verejná správa v organizačnom ponímaní. In VRABKO, M. a kol. Správne právo
hmotné. Všeobecná časť. 2. dopl. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 7.
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to bude možné, aj „vo vonkajšom svete“, teda aby sa predmetné pozemky
nachádzali vo svojej blízkosti.
Nemuselo by však ísť len o konsolidáciu pozemkov tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť ako predmet vlastníctva, rovnako by mohlo ísť aj o konsolidáciu
vlastníckych vzťahov. Pozemkové úpravy by ako také nemali predstavovať
len odkladanie existujúceho problému, najmä nezistených a neznámych vlastníkov.
Pozemky tvoriace spoločnú nehnuteľnosť by po pozemkových úpravách
mohli začať predstavovať aj vhodný predmet pre hospodárenie spoločenstva
a dosahovanie zisku. To by sa mohlo týkať napríklad poľnohospodárskej prvovýroby, s ktorou síce zákon počíta438, no v praxi je často veľmi ťažko realizovateľná, najmä na rôznosť v bonite poľnohospodárskych pozemkov, ako aj
ich rôznej lokácie v rámci katastrálneho územia.
Spoločné nehnuteľnosti môžu predstavovať aj pozemky vhodné na budovanie rôznych krajinárskych opatrení, či iných spoločných zariadení v krajine,
ako sú napríklad vodozádržné opatrenia. Spoločné nehnuteľnosti, s ktorými
nakladajú spoločenstvá tak môžu plniť aj rôzne verejnoprospešné funkcie,
najmä v prípadoch, kedy by budovanie takýchto zariadení či stavieb v krajine
narážalo na problematické vlastnícke a iné právne vzťahy k nehnuteľnostiam,
kde by mali byť vybudované. Využívanie týchto funkcií by po úspešnom vykonaní pozemkových úprav bolo možné na čoraz väčšom území Slovenska.
V neposlednom rade, spoločné nehnuteľnosti, s ktorými nakladajú spoločenstvá, predstavujú aj prostriedok právnej ochrany pôdy, najmä z hľadiska pôdy
ako predmetu vlastníctva. Práve kvôli skôr spomínanému špecifickému typu
spoluvlastníctva charakteristickému pre spoločné nehnuteľnosti je akékoľvek nakladanie so spoluvlastníckymi podielmi viazané na súhlas ostatných
vlastníkov, v drvivej väčšine prípadov za rozhodovania jednotlivých orgánov
spoločenstva. Toto chráni predmetné pozemky, ktoré sú zväčša aj poľnohospodárskou pôdou alebo lesnou pôdou požívajúcou ústavnú ochranu v zmysle
čl. 44 ods. 5 Ústavy SR, pred neuváženým nakladaním a perspektívne aj pred
ich nevyužívaním na ich prirodzené a zároveň v zmysle osobitných zákonov
predpokladané účely. Táto vlastnosť spoločenstiev, teda plnenie akéhosi nepriameho prostriedku právnej ochrany pôdy, by mohla byť ešte viac zvýraznená po tom, ako budú úspešne vykonané pozemkové úpravy na podstatnej
časti územia štátu, keďže spoločenstvá so skonsolidovaným vlastníctvom
budú stabilnejším subjektom pozemkového vlastníctva.

Ustanovenie § 19 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových spoločenstvách.
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Záver
Cieľom tohto príspevku je poukázať na postavenie a úlohy spoločných nehnuteľností ako predmetu nakladania spoločenstiev v procese pozemkových úprav
na Slovensku, a to najmä s ohľadom na snahu o ich urýchlené vykonanie, o ktoré
sa viac, či menej úspešne snažia predstavitelia výkonnej moci na Slovensku už
dlhú dobu. K tejto problematike príspevok pristúpil cez optiku spoločných nehnuteľností ako zvláštneho typu hromadnej veci v zmysle slovenského právneho poriadku. Pravda, pozemkové spoločenstvá majú mnoho ďalších aspektov,
ako napríklad vnútorné vzťahy medzi jednotlivými členmi, rovnako tak konanie spoločenstva navonok, vo vzťahu k tretím subjektom. Ani aspekt pozemkov,
s ktorými nakladajú pozemkové spoločenstvá, nie je problematikou spoločných
nehnuteľností vyčerpaný (nesmieme zabúdať ani na spoločne obhospodarované
nehnuteľnosti). Spoločné nehnuteľnosti majú natoľko osobité postavenie a zároveň pomerne významný dopad na pozemkové vlastníctvo na Slovensku, že našou
snahou bolo túto problematiku – aj kvôli rozsahu –zúžiť len na túto oblasť.
V druhej časti, bezprostredne nadväzujúcej na širší úvod do problematiky,
príspevok poukazoval na pojem, význam, ako aj zmysel spoločných nehnuteľností, pričom načrtol aspoň niektoré špecifiká, ktoré majú dosah aj na prípadné
pozemkové úpravy.
Tretia časť príspevku už vyslovene poukazovala na to, ako sa prejaví existencia spoločných nehnuteľností v procese pozemkových úprav. Príspevok zvýrazňoval viaceré negatívne faktory, s ktorými sa príslušné orgány verejnej správy na
danom úseku stretnú, keď budú zohľadňovať právne vzťahy v spoločných ne
hnuteľnostiach. Rovnako však bolo cieľom poukázať aj na pozitíva, resp. prínos,
ktorý vykonané pozemkové úpravy na tomto úseku prinesú.
Na záver možno konštatovať, že spoločné nehnuteľnosti budú predstavovať
pre proces pozemkových úprav na Slovensku veľmi výraznú a zároveň náročnú
výzvu, na druhej strane však ich vykonanie môže priniesť mnohé pozitívne zmeny aj na úseku vlastníctva a iných právnych vzťahov k spoločným nehnuteľnostiam.
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ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY (SK)
LOCAL SELF-GOVERNMENT AND THE LAND
CONSOLIDATION (ENG)439
Anton Martvoň
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Slovenská republika
Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá vybranými problémami z teórie a z praxe na úseku samosprávy a pozemkových úprav. Právna úprava problematiky na
tomto úseku v rámci vykonávania pozemkových úprav v samospráve má množstvo nedostatkov, pričom na niektoré z nich i s návrhom riešení chce autor poukázať v tomto príspevku.
Abstract: This article deals with selected problems from the theory and practice
in the field of self-government and the land consolidation. The legal regulation
of issues in this field within the land consolidation in self-government has many
shortcomings, while some of them, together with the proposed solutions, the
author wants to point out in this article.
Kľúčové slová: verejná správa, samospráva, štátna správa, pozemkové úpravy
Key words: public administration, self-government, state administration, land
adjustment

Úvod
Hneď v úvode potrebujeme za potrebné vymedziť pojem „pozemkové úpravy“
z pohľadu ich obsahu, či z pohľadu ich subjektov.
Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného, ktoré je vykonávané vo verejnom
439

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy
č. APVV-19-0494.
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záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia
a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej
krajiny, prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka. Sú súčasťou pozemkového
práva, ktoré je súčasťou verejnej správy v Slovenskej republike.440
Pozemkové úpravy v sebe zahŕňajú:
a) zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie
pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov),
b) technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace
s novým usporiadaním právnych pomerov.441
V tomto článku sa chceme zamerať na niektoré vybrané problémy územnej samosprávy súvisiace s pozemkovými úpravami alebo tie, ktoré územnej samospráve aj v súčasnosti komplikujú jej fungovanie aj po pozemkových úpravách,
ktoré v nich čiastočne alebo úplne prebehli vo forme jednoduchých alebo komplexných pozemkových úprav.

1

Vybrané problémy pri pozemkových úpravách
v územnej samospráve

Územnú samosprávu442 a verejnú správu ako takú výrazne ovplyvnil zákon
č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné
celky (ďalej ako „zákon č. 66/2009“). Tento zákon prijala Národná rada SR na
svojom zasadnutí 11. februára 2009, pričom nadobudol účinnosť 1. júla 2009.
Cieľom tohto zákona bolo umožniť obciam (pod týmto označením sa rozumejú obce a aj mestá) a vyšším územným celkom (ďalej ako „VÚC“) majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami (je potrebné rozumieť nielen
budovy a stavby, ale aj cintoríny, športoviská, inžinierske stavby a pozemné komunikácie vrátane verejných parkovacích plôch), ktoré prešli z vlastníctva štátu
do vlastníctva samosprávy zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákonom
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a zákonom č. 135/1961 Zb.
440
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VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vyd. Bratislava : C.H. Beck,
2018, s. 3 a nasl.
Ustanovenie § 1 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
Bližšie pozri VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vyd. Bratislava :
C.H. Beck, 2018, s. 103 a nasl.
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o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Podľa spomenutých zákonov sa
obce, mestá a VÚC stali vlastníkmi stavieb, ktoré boli dovtedy vo vlastníctve
Slovenskej republiky, ale bez riešenia vlastníctva k pozemkom pod nimi, ktoré
zostali buď nevysporiadané, alebo vo vlastníctve iných fyzických či právnických
osôb, a to často v komplikovaných spoluvlastníckych vzťahoch.
Zákon č. 66/2009 upravuje usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom
pod stavbami vo vlastníctve obce alebo VÚC, ktoré prešli do vlastníctva obce
alebo VÚC podľa osobitných predpisov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (ďalej ako „pozemok pod stavbou“). Primerane sa vzťahuje aj na usporiadanie vlastníckych
vzťahov k pozemkom, na ktorých je umiestnený cintorín, urnový háj (okrem
pozemkov vo vlastníctve cirkví), športový areál alebo verejná zeleň, ak tento
cintorín, športový areál alebo verejná zeleň prešli do vlastníctva obce podľa osobitného predpisu.
Tento zákon sa nevzťahuje na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré slúžia na podnikateľské účely.443
Spomenutý zákon č. 66/2009 dal a dáva obciam, mestám a VÚC dve možnosti
usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami:
1. Obce, mestá alebo VÚC môžu zámennou zmluvou vlastníkovi pozemku pod
stavbou poskytnúť náhradný pozemok, ktorý je v ich vlastníctve. Vlastník
stavby poskytuje náhradný pozemok v tom istom katastrálnom území. Ak
územie obce tvorí viac katastrálnych území, náhradný pozemok sa poskytne
v rámci územia obce. Obce a VÚC nie sú viazané povinnosťou uplatnenia
tohto postupu a je len na ich vôli, či sa rozhodnú alebo nerozhodnú usporiadať
pozemky formou zámennej zmluvy.
2. V prípade neuplatnenia prvej možnosti postupu zo strany obce alebo VÚC,
tak zákon č. 66/2009 priamo predpokladá, že sa usporiadanie vlastníckych
vzťahov k pozemku pod stavbou vykoná cez pozemkové úpravy, teda v konaní o nariadení pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej ako
„zákon o pozemkových úpravách“). Zároveň zákon č. 66/2009 priamo zakotvil, že ak bol v katastrálnom území do účinnosti tohto zákona schválený projekt pozemkových úprav, tak usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku
pod stavbou sa vykoná formou jednoduchých pozemkových úprav.444

443
444

Ustanovenie § 1 zákona č. 66/2009.
Ustanovenie § 2 zákona č. 66/2009.
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Konanie o nariadení pozemkových úprav z dôvodu usporiadania vlastníckych
vzťahov k pozemku pod stavbou podľa tohto zákona sa začína na žiadosť vlastníka stavby. Pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom podľa tohto zákona
sa prihliada na potreby vlastníka stavby. Nezistených vlastníkov pozemkov pod
stavbou a vlastníkov pozemkov pod stavbou, ktorých miesto pobytu nie je známe, zastupuje v tomto konaní Slovenský pozemkový fond alebo správca lesného
majetku vo vlastníctve štátu (ďalej ako „správca“).
Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou sa vykoná formou
poskytnutia náhradného pozemku v obvode pozemkových úprav v tom istom
katastrálnom území, a ak územie obce tvorí viac katastrálnych území, náhradný
pozemok sa poskytne v rámci územia obce, v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol pôvodne pozemok pred zastavaním, alebo formou finančnej
náhrady, ak:
a) v obvode pozemkových úprav nie sú pozemky na účely poskytnutia náhrady,
b) ide o pozemok pod stavbou vo výmere do 400 m2,
c) o to požiada vlastník pozemku.
Pri poskytovaní náhradných pozemkov správca vždy prihliada na potreby poskytnutia náhrad podľa osobitného predpisu.445
Ak nemal vlastník stavby k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté iné
právo, tak vzniklo vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti zákona č. 66/2009 v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide
o stavbu povolenú podľa platných právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva
štátu na obec alebo VÚC. Podkladom na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností je súpis nehnuteľností, ku ktorým vzniklo
v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Vlastník
pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom katastrálnom území.446
Táto úprava a tento predpoklad riešenia pozemkových úprav v územnej
samospráve na Slovensku vyplývajúci zo zákona č. 66/2009 naráža na viaceré zásadné problémy v súčasnej reálnej praxi.
Jedným z problémov pri aplikácii spomenutého zákona v praxi je súčasná
realita stavu úspešne dokončených pozemkových úprav na tomto úseku, keďže
445

446

Bližšie pozri § 34 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 256/2001 Z. z.;
§ 6 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
Ustanovenie § 4 zákona č. 66/2009 Z. z.
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doterajšie tempo pozemkových úprav v Slovenskej republike je neuspokojivé,
lebo za 27 rokov platnosti zákona o pozemkových úpravách boli pozemkové
úpravy vykonané iba v cca 12 % katastrálnych území Slovenskej republiky, pričom i keby sa našli dostatočné finančné zdroje v potrebnej výške (napr. chce
ich poskytnúť Európska únia), tak optimistický odhad vykonania pozemkových
úprav v celej Slovenskej repubike je na ďalších 20 rokov. Ak sa zdroje nenájdu,
tento čas sa bude ešte viac predlžovať a problémy s tým súvisiace sa budú prehlbovať.447
Druhý zásadný problém je v tom, že pozemkové úpravy sa spravidla vykonávajú mimo zastavaných území obcí a miest (v tzv. extraviláne), čím je zrejmé, že vtedy nedôjde k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod
stavbami v zastavaných územiach obcí a miest (v tzv. intraviláne). V takýchto
konaniach je možné usporiadať iba vlastnícke vzťahy k pozemkom mimo zastavaných území obcí a miest, teda prevažne pod komunikáciami vo vlastníctve
VÚC, pričom usporiadanie vlastníctva k pozemkom pod stavbami v zastavaných
územiach obcí a miest v Slovenskej republike (napr. pozemky pod školami,
škôlkami, zdravotníckymi strediskami, nemocnicami, pod cintorínmi, domami
smútku a urnovými hájmi, pod ihriskami, telocvičňami, štadiónmi, kúpaliskami,
športoviskami, auto-kempami, pod obecnými a mestskými budovami, pod verejnými parkami a verejnou zeleňou, pod domovmi sociálnych služieb alebo pod
miestnymi pozemnými komunikáciami, cyklotrasami, pod chodníkmi, či pod nekrytými parkoviskami a verejnoprospešnými zariadeniami územnej samosprávy)
žiaľ neprebehlo a ťažko do budúcnosti kvôli rôznym ďalej spomenutým faktorom i prebehne.
Zákon č. 66/2009 síce pripúšťa možnosť obcí, miest a VÚC požiadať o vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav (ďalej ako
„JPÚ“), ak bol do 1. júla 2009 v katastrálnom území schválený projekt pozemkových úprav, no územná samospráva sa do toho veľmi nerada púšťa (resp. vôbec
sa do toho nepustila), keďže nemá náhradné pozemky k zámene za pozemky
pod stavbami v jej vlastníctve, ako aj nemá dostatok finančných prostriedkov
na finančné vyrovnania s vlastníkmi pozemkov pod stavbami v jej vlastníctve,
keďže chýba konkrétna právna úprava maximálnej výšky náhrady vlastníkom
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce, mestá a VÚC.
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Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválená
uznesením vlády SR pod č. 350/2018 a zverejnená na: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23110/1> (odkaz platný k 22. novembru 2020).
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Je to dôležitý faktor ovplyvňujúci to, prečo pozemkové úpravy podľa zákona
č. 66/2009 poriadne ani len nezačali.
Čo je však dôležité uviesť je to, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR sa pokúsilo v rokoch 2017 a 2018 zistiť, spočítať a vyčísliť potrebnú
výmeru náhradných pozemkov na účely vysporiadania pozemkov pod stavbami
a priľahlými pozemkami vo vlastníctve obcí, miest a VÚC, pričom mu vyšla
potrebná výmera náhradných pozemkov o veľkosti 23 161 hektárov448, čo pri
odhadovanej priemernej cene 10 eur/m2 (ktorá nemusí zodpovedať reálnej trhovej cene týchto pozemkov) predstavuje sumu 2 316 100 000 eur (teda skoro
2,5 miliardy eur), čo je nepredstaviteľné už aj pre štátny rozpočet Slovenskej
republiky, nieto ešte pre rozpočty obcí, miest a samosprávnych krajov.
Tretím problémom je teda to, že výška náhrady je pri finančnom vyrovnaní
podľa zákona č. 66/2009 veľmi nízka, preto sú takmer všetky prípady najmä
v mestách a lukratívnych miestach riešené dlhodobo súdnou cestou. Tu je potrebné si uvedomiť, že často sú tieto pozemky v intravilánoch obcí a miest, dokonca
často v ich lukratívnych častiach typu centrum alebo širšie centrum, pričom rozdiel medzi zákonom (resp. vyhláškou) stanovenou hodnotou pozemkov na účely
pozemkových úprav a trhovou hodnotou pozemkov by bol určite podstatne veľký
a dosť neprimeraný.
Možno tu nájsť dokonca paralelu s pôvodnou úpravou (ktorá musela byť na
základe judikátu zmenená) náhrady v záhradkových osadách, pri ktorej Európsky
súd pre ľudské práva v rozsudku z 27. novembra 2007 vo veci Urbárska obec
Trenčianske Biskupice proti Slovenskej republike, sťažnosť č. 74258/01, konštatoval porušenie čl. 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, t. j. práva pokojne užívať majetok. V bode 132 odôvodnenia
rozsudku Európsky súd pre ľudské práva uviedol: „Vzhľadom na skôr uvedené
úvahy Súd nie je presvedčený, že deklarovaný verejný záujem, ktorý mal byť dosiahnutý prostredníctvom konania podľa zákona č. 64/1997 Z. z., bol dostatočne
všeobecný a presvedčivý na to, aby ospravedlnil podstatný rozdiel medzi skutočnou cenou pozemkov sťažovateľa a pozemkov, ktoré tento dostal ako náhradu.
Účinkami vyvolanými aplikáciou zákona č. 64/1997 Z. z. v tomto prípade sa tak
nedosiahla spravodlivá rovnováha medzi záujmami, ktoré boli v hre. V dôsledku
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Bližšie pozri Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z.
o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schválená uznesením vlády SR pod č. 350/2018 a zverejnená na: <https://rokovania.gov.sk/RVL/
Material/23110/1> (odkaz platný k 22. novembru 2020).
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toho muselo sťažujúce sa spoločenstvo v rozpore s právom na pokojné užívanie
majetku znášať neprimerané bremeno.“449
Dovolíme si preto súhlasiť s názorom, že aj v prípade pozemkov, na ktorých
stoja stavby, ktoré prešli z vlastníctva štátu do vlastníctva obcí, miest a VÚC
v dôsledku osobitných predpisov, by ako primerané (zodpovedajúce spravodlivej
rovnováhe záujmov) bolo určovať hodnotu pozemkov podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, pričom znalci by mohli využiť tzv. redukujúci faktor, t. j. koeficient intenzity
využitia od 0,5 do 0,7 - obdobne ako je to v súčasnosti pri pozemkoch v záhradkových osadách, kde sa predmetná vyhláška na základe skôr spomenutého ro
zhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva musela zmeniť. Týmto spôsobom
by dostali vlastníci pozemkov pod stavbami vo vlastníctve subjektov územnej samosprávy primeranú náhradu a zároveň by sa zohľadnilo, že tieto pozemky sú zastavané, v dôsledku čoho je obmedzené ich využitie. Je dôležité však spomenúť,
že vlastníci týchto pozemkov sú už v súčasnosti obmedzení zákonným vecným
bremenom v zmysle § 4 zákona č. 66/2009, pričom zákonodarca v danom ustanovení nehovorí nič o náhrade za zákonné vecné bremeno. Možno keby už pri
prijímaní zákona č. 66/2009 zákonodarca ustanovil jednorazovú náhradu patriacu osobe, ktorá bola vlastníkom pozemku v čase účinnosti zákona č. 66/2009, tak
mnohé obce, mestá či VÚC by dnes nemali problémy so špekulatívnymi nárokmi
nadobúdateľov pozemkov požadujúcimi opakovanú náhradu za zákonné vecné
bremeno v zmysle § 4 zákona č. 66/2009. V tomto smere však odkazujeme na
pomerne nedávny rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 2. júla 2019
vo veci Peter Jarkovský proti Slovenskej republike, sťažnosť č. 4014/12, keď
v prípade špekulatívneho nadobúdania takýchto pozemkov s cieľom uplatňovať
si nárok na náhradu za zákonné vecné bremeno možno uvažovať o výkone práva
v rozpore s dobrými mravmi, ktoré nepožíva právnu ochranu.450
Štvrtým problémom je žiaľ fakt, že odborné znalosti, pripravenosť, ochota
samovzdelávania sa a schopnosti volených predstaviteľov územnej samosprávy, aby sa mohli pustiť do JPÚ a administratívnoprávne si ich pripraviť, je na
Slovensku tiež vážnym problémom. Bez osobitných školení, ktoré by mnohým
z nich pomohli, to nemajú šancu zvládnuť.
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Bližšie pozri MASLÁK, M. V čom je novela zákona o pozemkových úpravách vrátená prezidentkou s najväčšou pravdepodobnosťou protiústavná. In Najpravo.sk, dostupné na: <https://
www.najpravo.sk/clanky/v-com-je-novela-zakona-o-pozemkovych-upravach-vratena-prezidentkou-s-najvacsou-pravdepodobnostou-protiustavna.html> (odkaz platný k 22. novembru
2020).
Tamže.
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Konanie o jednoduchých pozemkových úpravách môže byť totiž začaté iba
na žiadosť, a to dokonca iba vlastníka stavby (tým sú iba subjekty územnej samosprávy) v zmysle zákona č. 66/2009 (teda môže byť v zmysle súčasne platnej
právnej úpravy iba povolené), na rozdiel od konania na úseku pozemkových
úprav v zmysle zákona o pozemkových úpravách, podľa ktorého môže byť konanie začaté nielen na návrh všetkých účastníkov konania (teda nielen na žiadosť
vlastníka, ale napr. aj investora), ale aj ex offo z úradnej povinnosti.
Preto je potrebné v tomto kontexte vážne spomenúť, že štatistické výsledky,
ktoré sú k dispozícii verejnosti o počte a výsledku konaní pozemkových úprav
začatých podľa zákona č. 66/2009, ukázali jeho problematickú aplikáciu z pohľadu využitia tohto právneho inštitútu. V priebehu jeho deväťročnej platnosti
prišlo na správne orgány vykonávajúce pozemkové úpravy (okresné úrady) zo
strany obcí, miest alebo VÚC spolu iba 46 podaní, ale len jedno z nich sa podarilo správnemu orgánu ukončiť a projekt pozemkových úprav schváliť (v katastrálnom území Martin v meste Martin).451 Ale ešte aj v tomto prípade je záverečné
rozhodnutie, ktorým sa projekt pozemkových úprav zapisuje do katastra nehnuteľností, preskúmavané správnym súdom z podnetu Slovenského pozemkového
fondu. Takže nie je známe, že by v súčasnosti bola právoplatne dokončená aspoň
jedna pozemková úprava začatá podľa skôr spomenutého zákona č. 66/2009, čo
považujeme za vážny problém a dôkaz neefektívnej právnej úpravy.
Sme toho názoru, že v tých katastrálnych územiach, kde ešte neprebehli pozemkové úpravy, tak na návrh podaný k majetkovoprávnemu usporiadaniu podľa
zákona č. 66/2009, by bolo potrebné ich vykonanie povoliť v celom katastrálnom území, čo by vzhľadom na zabezpečenie financovania JPÚ zo strany obce,
mesta alebo VÚC, ktoré hradia náklady spojené s JPÚ, bolo síce časovo a hlavne
finančne neprijateľné, ale práve tu by mohol štát finančne, materiálne a odborne
pomôcť napríklad cez eurofondy, cez účelové štátne dotácie, či cez vyčlenené
náhradné pozemky alebo cez bezodplatný prevod na územnú samosprávu práve
dotknutých pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu alebo iných
správcov (ako sú napr. Lesy, š. p.). Dokonca by to bolo aj rýchlejšie a efektívnejšie, lebo pri nezistených vlastníkoch takýchto pozemkov pod stavbami územnej
samosprávy práve § 3 ods. 2 zákona č. 66/2009 zakotvuje, že nezistených vlastníkov pozemkov pod stavbou zastupuje v konaní o nariadení pozemkových úprav
z dôvodu usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkov pod stavbou Slovenský
451

Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválená
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pozemkový fond alebo správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (ako sú napr.
Lesy, š. p., a ich odštepné závody).
A tu by teoreticky prichádzalo do úvahy takéto pozemky nezistených vlastníkov pod stavbami územnej samosprávy bezodplatne alebo za symbolické euro
vo verejnom záujme previesť na subjekty územnej samosprávy za predchádzajúceho legislatívno-právneho doriešenia prechodu takýchto pozemkov do vlastníctva štátu, aby štát teda prevádzal už nikým nespochybniteľné jeho vlastníctvo.
Pripúšťame, že aj zákonná možnosť vydržania určenými subjektami územnej
samosprávy takýchto pozemkov nezistených vlastníkov pod stavbami územnej
samosprávy (ako opustených nehnuteľností) po desiatich rokoch ich nerušeného
užívania územnou samosprávou, nám pripadá ako schodné riešenie v rámci danej
koncepcie hľadania riešení predmetného dlhodobého problému.
Piatym problémom je to, že ak aj úmyslom zákonodarcu bolo, aby zákon
č. 66/2009 pôsobil ako „lex specialis“ voči zákonu o pozemkových úpravách,
tak s ním dnes nie je vôbec kompatibilný a do budúcnosti je potrebné ich ďalšie
vzájomné zosúladenie.
Ak usporiadanie vlastníctva pozemkov pod stavbami má byť riešené prostredníctvom pozemkových úprav, je potrebné celý postup ich konania, podľa nášho
názoru i názorov viacerých odborníkov, vyňať z pôsobnosti zákona č. 66/2009
a upraviť ho priamo v zákone o pozemkových úpravách cez osobitné právne
ustanovenia, v ktorých by mali byť jednoznačne špecifikované presné procesné
a technické podmienky na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav, ktoré
budú kompatibilné a v súlade s platným znením, ako aj s filozofiou zákona o pozemkových úpravách.
Tieto skôr spomenuté právne ustanovenia inkorporované do zákona o pozemkových úpravách by sa mohli týkať dôvodnosti vykonania predmetných pozemkových úprav, špecifikácie konkrétneho subjektu, ktorý môže byť žiadateľom
o JPÚ, ako aj jeho práv, povinností a kompetencií, určenie financovania JPÚ
(resp. ich spôsobu financovania). Ďalej aj určenie podmienok a spôsobu začatia konania, či obvodu pozemkových úprav, ako aj určenie spôsobu poskytovania vyrovnania (v pozemkoch alebo finančnou náhradou) podľa typu vlastníkov
(známy/neznámy), podľa výmery pozemkov a podľa lokality, kde sa nachádzajú (mesto/obec, intravilán/extravilán, historické centrum/širšie centrum/mimo
centra), či určení konkrétneho subjektu vrátane jeho oprávnení a povinností pri
poskytovaní vyrovnania. Taktiež by sa mali dotýkať podmienok posudzovania
primeranosti vyrovnania, prípadne zvážiť poskytovanie vyrovnania iba v pozemkoch alebo iba v peniazoch. Riešením by bolo aj to, že skôr spomenuté zmeny
by sa zapracovali (resp. inkorporovali) do úplne nového zákona o pozemkových
úpravách.
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Musíme však zdôrazniť, že v prípade koncepcie poskytovania vyrovnania iba
v pozemkoch, by však štát musel získať do vlastníctva ďalšie pozemky cez nie
len ich nákup, ale aj za využitia inštitútov ako sú napríklad „opustený majetok“,
vydržanie, či „odúmrť“. Prípadne zvážiť priamo legislatívno-právne zakotvenie
možnosti prechodu pozemkov nezistených vlastníkov, ktorých majetok je zapísaný v katastri nehnuteľností viac ako 10 rokov (ako opustených nehnuteľností),
priamo do vlastníctva štátu.

Záver
Sme toho názoru, že delimitácia nehnuteľného majetku zo štátu na subjekty územnej samosprávy priniesla samotnej územnej samospráve veľa problémov práve
s nevysporiadanými pozemkami pod delimitovanými stavbami zo strany štátu,
ktoré získala. V tomto príspevku sme popísali predmetné problémy a uviedli sme
návrhy „de lege ferenda“ na ich možné právne riešenie.
Na záver si však dovolíme uviesť, že pokiaľ usporiadanie vlastníctva pozemkov pod stavbami vo vlastníctve subjektov územnej samosprávy nebude riešené
prostredníctvom pozemkových úprav, tak je, podľa nášho názoru, potrebné legislatívne doplniť a upraviť znenie zákona č. 66/2009 a ďalších predpisov práve
o ustanovenia, ktoré by riešili problémy z praxe. V texte príspevku skôr sme
uviedli ako dobré riešenie do budúcnosti aj možnosť zrušiť zákon č. 66/2009
a jeho vhodne doplnený text inkorporovať a doplniť do zákona o pozemkových
úpravách, čím by de facto došlo k zlúčeniu oboch právnych predpisov.
Myslíme si, že by bolo vhodné upraviť aj znenie vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku tak, aby
sa vytvorili vhodné predpoklady na osobitný výpočet primeranej výšky odplaty
za vecné bremeno v zmysle § 4 zákona č. 66/2009.
Riešením by mohla byť aj legislatívna úprava znenia zákona č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom tak, aby
pôvodné neknihované (resp. nezaknihované) pozemky v súkromnom vlastníctve,
na ktorých sú postavené prejazdné úseky ciest II. a III. triedy v obciach a mestách
vo vlastníctve VÚC, alebo sú na nich postavené miestne a účelové komunikácie,
či chodníky a cyklotrasy vo vlastníctve obcí a miest, pripadli priamo do vlastníctva VÚC, obcí alebo miest podľa toho, kto z nich tieto cesty a pozemné komunikácie ako skolaudované cesty vlastní.
Taktiež sa nám javí ako vhodné doplniť do zákona č. 66/2009 alebo do iného
zákona možnosť zriadenia zákonného predkupného práva vo verejnom záujme
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k pozemkom pod dotknutými stavbami v prospech obcí, miest a VÚC ako ich
vlastníkov.
Na základe vykonanej analýzy súčasnej situácie na Slovensku v našom príspevku a v ňom navrhnutých riešení predmetných problémov v územnej samospráve si dovolíme konštatovať, že bez ďalších vhodných legislatívnych zmien,
bez finančného krytia pozemkových úprav zo strany štátu, bez poskytnutia náhradných pozemkov zo strany štátu, či bez odbornej zdatnosti a ochoty predstaviteľov územnej samosprávy pustiť sa do riešenia nami uvedených problémov
a do pozemkových úprav, tak problematika pozemkov pod stavbami, ktoré prešli
z vlastníctva štátu na obce, mestá a VÚC (resp. ktoré už predtým boli v ich vlastníctve), zostane v praxi bez systémového riešenia v tzv. „patovej“ rovine a bude
v budúcnosti spôsobovať obciam, mestám, VÚC, ale aj štátu stále väčšie problémy vrátane množstva súdnych sporov so súkromnými vlastníkmi predmetných
pozemkov.
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VYBRANÉ APLIKAČNÉ PROBLÉMY VO VZŤAHU
K POZEMKOVÝM ÚPRAVÁM (SK)
SELECTED APPLICATION PROBLEMS IN RELATION
TO LAND CONSOLIDATION (ENG)452
Veronika Munková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Slovenská republika
Abstrakt: Problematiku vlastníctva pozemkov v Slovenskej republike možno
vnímať aj prostredníctvom pozemkových úprav. Autorka sa vo svojom článku
zameriava na vybrané najčastejšie problémy z praxe a problémy, s ktorými sa
stretávajú viacerí vlastníci a užívatelia pozemkov v Slovenskej republike. Prob
lematiku vlastníctva pozemkov rieši z pohľadu pozemkov s veľkým počtom
vlastníkov a pozemkov s neznámym vlastníkom. Tiež sa venuje problematike
pozemkov, kde je ako vlastník pozemku uvedený úplne niekto iný, ako je reálny
vlastník pozemku.
Abstract: The issue of ownership in the Slovak Republic can also be perceived
through land reform. Paper deals with the most frequent problems from practise
especially from practise of landowners and beneficial owners/beneficiary in the
Slovak Republic. The issue of ownership is solved from the view of lands as the
property of several different owners and lands with anonymous owners. The paper deals with the issue of lands with owner different from the true owner.
Kľúčové slová: pozemok, vlastník pozemku, neznámy vlastník, pozemkové
úpravy, pozemková kniha
Key words: land, ownership, anonymous owner, land reform, land book
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Úvod
Problematiku vlastníctva pozemkov v Slovenskej republike možno vnímať aj
prostredníctvom pozemkových úprav. V rámci uskutočnených pozemkových
úprav je možné „získať pozemok“, a rovnako aj „prísť o pozemok“ . Veľmi často
sa rozoberajú práve prípady, keď súkromné osoby znovunadobudnú vlastnícke
vzťahy k pozemkom. Predmetom pozemkových úprav je „určitá konštrukcia nových vlastníckych vzťahov, kedy dochádza ku komplexnému riešeniu regulovaného právnym predpisom a je vo verejnom záujme, aby bola odstránená neprehľadnosť vo vlastníckych a užívacích vzťahoch“.453
Najčastejšie problémy s vlastníctvom pozemkov v Slovenskej republike je možné identifikovať nasledujúco:
1. Pozemky s veľkým počtom vlastníkov.
2. Pozemky neznámych vlastníkov.
3. Ako vlastník pozemku je uvedený úplne niekto iný, ako je reálny vlastník
pozemku.
V článku sa teda zameriame na vybrané najčastejšie problémy z praxe a problémy, s ktorými sa stretávajú viacerí vlastníci a užívatelia pozemkov v Sloven
skej republike. Článok si nekladie za úlohu robiť podrobný historický exkurz do
minulosti v rámci vývoja pozemkového práva. Tieto problémy však nevznikli
v súčasnosti, preto je potrebné uviesť historický kontext v daných nami zvolených problémových oblastiach.

1

Pozemky s veľkým počtom vlastníkov

V minulosti prišlo práve pomerne známym zákonom č. 69/1949 Zb. o jednotných
poľnohospodárskych družstvách k vzniku jednotných roľníckych družstiev (známe tiež pod skratkou JRD, ďalej ako „JRD“). Tzv. združstevňovanie pozemkov
tak nemalo za následok stratu vlastníckych práv družstevníkov k svojim pozemkom, len sa preferoval režim užívania pozemkov družstevnými organizáciami.
Družstevníci aj naďalej mali vlastnícke vzťahy k pozemkom, ktoré odovzdali do
užívania JRD. V praktickej rovine to znamenalo, že člen JRD združoval okrem
vlastných pozemkov aj pozemky, ktoré len užíval.
Transformácia družstiev sa upravila zákonom č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a o usporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Tieto
skutočnosti sa premietli aj do praxe, kde dodnes vnímame problémy. Za všetky
453

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. mája 2010, sp. zn. 2 Sžo 235/2009.
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príklady uvádzame jeden, kde v rámci pozemkových úprav prišlo k vzniku nie
práve najšťastnejšej situácie. Družstvo malo po dlhé roky prenajaté poľnohospodárske pozemky od vlastníkov bez určenia konkrétnych parciel a bez určenia
konkrétnych podielov na pozemku. Vzhľadom na túto situáciu bol efektívny výkon vlastníckeho práva jednotlivcov len veľmi ťažko realizovateľný. Samotní
členovia družstva boli tiež majiteľmi niektorých pozemkov. V katastri nehnuteľností tieto pozemky môžeme nájsť pod evidenciou parcely registra E.
Po uskutočnenej pozemkovej reforme tak vznikla situácia, kedy si vlastníci
začali konečne uvedomovať, kde a ktoré pozemky sú skutočne ich a aké sú ich
spoluvlastnícke podiely. „Zjednodušene by sme mohli povedať, že pozemkovými
úpravami parcely registra ,E´ prestávajú existovať, resp. vlastníctvo, ktoré k nim
bolo evidované, sa premietne do parciel registra ,C´, a to z hľadiska druhu pozemku (skutočný druh pozemku), vlastníckeho pomeru (čím najmenej vlastníkov
na predmetnej parcele), ale aj napríklad s riadnym prístupom k parcele a následne dochádza k odstráneniu komplikácii vo forme zložitých vlastníckych a užívacích vzťahov k rozdrobeným parcelám registra E.“454 V dôsledku vykonania týchto konkrétnych pozemkových úprav nastala situácia, keď stúpla hodnota tohto
poľnohospodárskeho pozemku, a teda aj výška nájmu, ktorý mal platiť nájomca.
V našom prípade bolo týmto nájomcom družstvo, ale samozrejme, v iných prípadoch to mohli byť iné fyzické a právnické osoby. V našom konkrétnom prípade následne na to nastala situácia, že vlastníci si začali svoju pôdu ohradzovať
a nechceli ju ďalej prenajímať družstvu. Pri vykonávaní pozemkových úprav sa
dbalo predovšetkým na záujmy jednotlivých vlastníkov a vznikol tu predpoklad,
že úžitkovú hodnotu pôdy začne využívať samotný vlastník. Družstvo ako spoločenstvo osôb na tejto pozemkovej reforme nezískalo nič, či dokonca možno
povedať, že v tomto prípade až stratilo. Ako je však známe, prvoradým cieľom
pozemkových úprav je priniesť úžitok najmä vlastníkom a zreálniť výkon ich
vlastníckeho práva. Samotným zámerom pozemkových úprav bolo, aby vlastník
namiesto svojich pôvodných malých a rozdrobených spoluvlastníckych podielov
k pozemkom v danom území získal nový pozemok. Tento nový pozemok bude
v jeho výlučnom vlastníctve, prípadne s čo najnižším počtom spoluvlastníkov.
Dovolíme si tvrdiť, že pozemkové úpravy mali byť na prospech v prvom rade
vlastníkom pozemkov. Je nepochybne dôležité zároveň dodať, že tieto pozemkové úpravy majú byť vykonávané aj „vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému
ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
454

Rozdiely medzi C a E parcelami. In Ulpianus.sk, dostupné na: <http://www.ulpianus.sk/blog/
rozdiely-medzi-c-a-e-parcelami/> z 1. septembra 2020.
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a podpory rozvoja vidieka“.455 V našom prípade vidíme ohrozenú poľnohospodársku funkciu krajiny, keď sa pôda prestane poľnohospodársky obrábať, pretože
jednotliví vlastníci s ňou začnú mať špekulatívne zámery.

2

Pozemky neznámych vlastníkov

V minulosti okrem tzv. „bezproblémových pozemkov“ vznikli aj dva typy pozemkov, ktoré za problémové možno určite považovať. Išlo o neknihované
pozemky a pozemky s nezisteným vlastníkom. Zákon č. 180/1995 Z. z. o nie
ktorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej ako „zákon
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom“) upravuje
obidva druhy týchto pozemkov. Neknihované pozemky vôbec neboli predmetom evidencie v pozemkovej knihe, zatiaľ čo pozemky s nezisteným vlastníkom
boli zapísané v pozemkovej knihe alebo sú zapísané v katastri nehnuteľností.
V súčasnosti sú takéto pozemky v katastri nehnuteľností vedené ako pozemky
s nezisteným vlastníkom. Pojem „neznámy vlastník“, resp. „nezistený vlastník“
nie je v rozhodujúcich zákonoch456 pre pozemkové úpravy zadefinovaný. V minulosti to boli „osoby o ktorých nie sú známe všetky identifikačné údaje, ktoré vyžaduje katastrálny zákon (často už aj mŕtve osoby), najčastejšie o týchto osobách
sú známe len ich meno a priezvisko, a tiež aj osoby, o ktorých nie sú známe vôbec
žiadne údaje, ani len meno“.457 Samozrejme určite je nespochybniteľné vlastnícke právo zaručené v čl. 20 Ústavy SR a možnosti vyvlastnenia, resp. núteného
obmedzenia vlastníckeho práva. Pri tom druhu pozemkov však vzniká viacero
problémov. Možno tak súhlasiť s názorom, že „pri týchto neznámych vlastníkoch
možno usudzovať, že svoje vlastníctvo opustili, resp. že trvalo oň nemajú záujem. Možno tu uvažovať o tom, či je z ústavnoprávneho hľadiska prípustné, ak
zákonodarca pri neznámych vlastníkoch ustanoví domnienku takejto vôle opustiť
vec“.458 Preto sa možno stretnúť s označením týchto pozemkov ako opustených
pozemkov. Na druhú stranu však môže vzniknúť situácia, keď sú vlastníci pozemkov známi a sú povinní strpieť dočasné obmedzenie ich vlastníckeho práva
455

456

457

458

Ustanovenie § 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
Napríklad máme na mysli zákon o pozemkových úpravách alebo zákon o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
Pôvodne to bolo upravené v § 16 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
MASLÁK, M. Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane problematiky záhradkových
osád a usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC). Bratislava :
Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020, s. 88 - 89.
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v rámci pozemkových úprav v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej ako „zákon o pozemkových úpravách“).459 Tu však vnímame základný rozdiel, kým pri známych vlastníkoch ide o dočasné obmedzenie vlastníckeho práva, pri neznámych vlastníkoch
vzniká problém, ktorý môže skončiť až úplným obmedzením vlastníckeho práva.
Ak sa teda ako vlastník pozemku uvádza neznámy vlastník, takéto pozemky460
sú zo zákona pod správou Slovenského pozemkového fondu (ďalej ako „Pozemkový fond“). Zo zákona o pozemkových úpravách potom vyplývajú dôvody, za
ktorých môže Pozemkový fond prenajať, resp. predať takéto pozemky.461 Pozemkový fond môže previesť vlastníctvo k takýmto pozemkom len na základe
dôvodov uvedených v § 19 ods. 3 zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Oveľa častejšie Pozemkový fond takéto pozemky
prenajíma na základe nájomnej zmluvy. Pritom ako sa najčastejšie uvádza, ide
väčšinou o pozemky, kde vlastníci sú neznámymi len z dôvodu nepresných identifikačných údajov. Pôvodne neznámy vlastník tak môže doplniť svoje identifikačné údaje do katastra nehnuteľností a stáva sa tak presne uvedeným vlastníkom
v katastri nehnuteľností a správcom pozemku nie je už viac Pozemkový fond.
Prípadne prichádza do úvahy aj druhá situácia, keď neznámy vlastník už nežije.
Môžu však existovať aj jeho právni nástupcovia. Tí sú oprávnení podať „návrh
na dodatočné konanie o dedičstve, v ktorom sa prejedná pozemok, ktorý je naďalej vedený na meno poručiteľa (ak nebol prejednaný v pôvodnom dedičskom
konaní). Potom, čo dedičia nadobudnú predmetný pozemok, ten sa stane vlastníctvom známej osoby...“462 Omnoho zložitejšia je však situácia, keď Pozemkový
fond tieto pozemky medzičasom prenajíma prenajímateľovi. V týchto prípadoch
vznikne situácia, kedy si treba uvedomiť, že sa dostávajú do stretu záujmy nájomcu a skutočného vlastníka pozemku, ktorý už viac nie je neznámym. Preto je
v záujme najmä vlastníka takéhoto pozemku, aby bol zapísaný v katastri nehnuteľností a zanikli tak všetky oprávnenie Pozemkového fondu k pozemku. Tieto
oprávnenia Pozemkového fondu k pozemku zanikajú doručením výpisu z katastra nehnuteľností, ktorým vlastník preukáže vlastníctvo k týmto pozemkom. Pričom príjem z takéhoto prenájmu patrí v zmysle zákona463 práve Pozemkovému
fondu. Nový známy vlastník pozemku nemá ani zo zákona možnosť požadovať
459
460
461
462

463

Pozri napríklad rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. mája 2015, sp. zn. 2 Sžr 71/2014.
Nemáme tým na mysli lesné pozemky, ktoré sú pod správou Lesov SR.
Bližšie pozri § 34 zákona o pozemkových úpravách.
GABRIK, P. Vyporiadanie pozemkov neznámych vlastníkov. In Bulletin slovenskej advokácie.
2020, č. 7, s. 12.
Ustanovenie § 18 ods. 5 zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
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sumu nájomného, ktorú poberal Pozemkový fond namiesto neho. Túto skutočnosť vnímajú negatívne najmä tzv. novoobjavení vlastníci pozemku.
Považujeme za vhodné, že majetok niekto spravuje a neprešiel tak výlučne
do vlastníctva štátu. So správou pozemku vznikajú určité náklady Pozemkovému
fondu. Preto „novoobjavený vlastník“ pozemku by si tiež mal uvedomiť tieto
skutočnosti a nenárokovať si nájomné spätne v plnom rozsahu.

3

Ako vlastník pozemku je uvedený úplne niekto
iný, ako je reálny vlastník pozemku

Ďalším veľmi často zmieňovaným problémom je, že kataster nehnuteľností nedisponuje úplnými informáciami ohľadom vlastníckych vzťahov k pozemkom.
V tomto prípade treba brať do úvahy práve historický vývoj, keďže ten podmienil
aj súčasný právny stav.
Je známy fakt, že v minulosti sa z rôznych dôvodov do pozemkových kníh nedostali niektoré konfiškačné rozhodnutia, prídely pôdy, združstevňovanie pôdy,
dedičské konania či rôzne kúpno-predajné zmluvy medzi občanmi. Navyše, v pozemkových knihách sa často neuvádzali adresy ľudí, ich dátumy narodenia, prípadne rodné čísla, prípadne boli uvedené nepresne. Navyše, nemôžeme zabudnúť na pozemkovoknižné vložky, ktoré boli založené s cieľom „aby sa uskutočnil
súlad medzi údajmi pozemkového katastra a pozemkovej knihy a súlad medzi
pozemkovoknižným a skutočným stavom“.464 Poslednou tzv. pomyselnou bodkou
bol práve Register obnovenej evidencie pozemkov (ďalej ako „ROEP“). Počas
konania ROEP mohli jednotlivci doplniť svoju evidenciu v katastri nehnuteľností, resp. preukázať tak relevantným spôsobom svoje vlastníctvo k pozemku.
„Povedomie obyvateľov, o čo v konaní ROEP ide, však nemuselo byť dostatočné,
resp. samotný spracovateľ ROEP alebo obec nemusela vyvinúť dostatočné úsilie
u svojich obyvateľov na to, aby si evidenciu pozemkov overili. O to viac neznámych vlastníkov bolo zapísaných na liste vlastníctva, keďže projekt ROEP sa
musel v istej fáze ukončiť.“465
V súčasnosti je potom situácia taká, že sa v katastri nehnuteľností môže vyskytnúť uvedený iný vlastník pozemku, ako je reálny vlastník pozemku. Chyby vznikali aj pri fyzickom prepise údajov do katastra nehnuteľností. Taká istá
464
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BUJŇÁK, J. Vývoj a evidovania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na území Slovenska do
1.4.1964. Dostupné na: <http://www.pce.sk/clanky/body_vlprnehn.htm> z 15. októbra 2020.
GABRIK, P. Vyporiadanie pozemkov neznámych vlastníkov. In Bulletin slovenskej advokácie.
2020, č. 7, s. 12.
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osoba s totožným menom a priezviskom vlastní pozemok, ktorý mala pôvodne
vlastniť iná osoba s totožným menom, priezviskom, ale napríklad iným dátumom
narodenia v tej istej obci.
Prípady, keď si na jeden pozemok nárokujú dvaja alebo viacerí vlastníci, nie
sú v praxi ničím výnimočným. „Pri rozhodovaní o námietkach vlastníkov proti
výpisu z registra pôvodného stavu, ktoré sa týkajú sporu o vlastníctvo, alebo ak
niekto tvrdí, že je vlastníkom pozemkov a toto vlastnícke právo nemôže preukázať
príslušnou listinou, okresný úrad mu odporučí obrátiť sa na súd určovacou žalobou.“466 Ak sa aj po schválení vykonania projektu pozemkových úprav zistilo,
„že projekt obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú
chybné, okresný úrad rozhodne o zmene registra pôvodného stav, registra nového
stavu a vykonania projektu pozemkových úprav. V rozhodnutí sa uvedú aj opravy
údajov v ostatných správnych rozhodnutiach, ktorých sa zmena týka. Rozhodnutie sa doručuje len účastníkom, ktorých sa zmena týka. Rozhodnúť podľa tohto
ustanovenia možno do piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav“.467 Situácia je teda riešená, ak hovoríme o tzv. duplicitnom vlastníctve, ktoré vzniklo vďaka pozemkovým úpravám.
V našom zmienenom prípade však nastala chyba počas ROEPu, nie počas
uskutočňovania samotných pozemkových úprav. Napokon evidencia nehnuteľností sa neriešila pozemkovou reformou. Preto toto treba diferencovať. Aj v našom prípade však vidím možnosť podať určovaciu žalobu,468 keďže skutočný
vlastník pozemku nevyužil právo zmeniť údaje do piatich rokov od zápisu údajov
registra do katastra nehnuteľností. Aj v tomto prípade bude potrebné preukázať
zo strany skutočného vlastníka právne skutočnosti, na základe ktorých tvrdí, že
má byť vlastníkom pozemku.

Záver
V prípade pozemkových úprav nejde o fenomén posledných rokov a snaha
o prvú komasáciu pozemkov vychádza už z minulosti. „Práve pozemkové úpravy znamenajú rekonštrukciu pozemkového vlastníctva a sú nástrojom ako prispieť k ochrane poľnohospodárskej, ale aj lesnej pôdy, prípadne ako usporiadať

466
467
468

Bližšie pozri § 10 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách.
Ustanovenie § 42c zákona o pozemkových úpravách.
Pozri bližšie § 137 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
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vlastnícke a užívacie vzťahy v špecifických prípadoch.“469 A preto ich treba takto
aj vnímať. Žiaľ ako vidno aj v našich skôr uvedených príkladoch, s pozemkovými úpravami je spájaných aj mnoho praktických problémov. Je však nepochybné,
že pozemkové úpravy mali byť na prospech v prvom rade samotným vlastníkom
pozemkov. Na zreteľ však treba brať aj skutočnosť, že pozemkové úpravy majú
byť vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami
ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability,
funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami
moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.
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KOEFICIENT ZELENE AKO UKAZOVATEĽ INTENZITY
VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH
V POSUDZOVANOM ÚZEMÍ (SK)
GREENERY COEFICIENT AS AN INDICATOR
OF THE INTENSIVITY OF THE USE OF FUNCTIONAL
AREAS IN THE ASSESSED AREA (ENG)
Viera Jakušová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Slovenská republika
Abstrakt: Príspevok pojednáva o územnoplánovacej dokumentácií ako o základnom nástroji územného plánovania. Zameriava sa na reguláciu využitia jednotlivých plôch v zmysle Územného plánu hlavného mesta Bratislavy schváleného
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 123/2007. Dôraz je kladený na ukazovatele intenzity využitia funkčných
plôch v posudzovanom území, najmä na koeficient zelene, o ktorého dôležitosti
príspevok pojednáva. Príspevok tiež analyzuje, kto zadáva reguláciu pre výstavbu, ako sa vysporiadať s danou reguláciou pri projektovaní a realizácií stavby
a ako je možné zväčšiť podiel zelenej plochy voči zastavanej.
Abstract: The intensity of land use and functional land use can be found in
spatial planning documentation, specifically in zoning plans. Spatial planning
documentation consists of a set of zoning plans of all levels, among which we
include the Concept of Spatial Development of Slovakia, the spatial plan of the
region, the spatial plan of the municipality, the spatial plan of the zone. Spatial
planning documentation comprehensively captures the spatial arrangement and
functional use of the territory.
The intensity of land use is expressed by indicators of land use intensity,
which include the index of floor areas, the index of built-up areas and the green
coefficient.
The green coefficient indicates the ratio between the eligible areas of greenery
and the total area of the defined area. The green coefficient sets in the regulation
the requirements for the minimum extent of greenery within the regulated functional area. The minimum extent of greenery is determined by the coefficient
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of greenery in zoning plans on the basis of its undeniable benefits, which have
a positive impact on the microclimate in the urban environment, biodiversity conservation, ecological stability, elimination of threats to the urban environment.
Fulfilment of the set range of greenery is possible by increasing the ratio of
green area to the built-up area. The solution for a builder who needs to fulfil the
extent of the green area compared to the built-up area in this case is the application of green elements to the building. In particular, this can be understood as the
use of a vegetated roof or green facades.
We can state that the determination of the green coefficient as a regulation
of spatial arrangement and functional land use in the zoning plan finds its importance precisely in the fact that greenery represents a significant ecological,
economic and social benefit for society, and is also a tool to mitigate the effects
of climate change, healthy living environments and improving the quality of life
in cities and towns.
Kľúčové slová: stavebné právo, právo životného prostredia, územný plán, koeficient zelene, stavby
Key words: construction law, environmental law, zoning plan, greenery coefficient, constructions

Úvod
Cieľom príspevku je analyzovať územnoplánovaciu činnosť ako súčasť územného plánovania so zameraním na územnoplánovaciu dokumentáciu. V súvislosti s uvedeným je naším cieľom odpovedať na uvedené otázky: Ktoré právne
dokumenty umožňujú stavebníkom stavať na konkrétnom pozemku? Ktoré orgány a prostredníctvom akých dokumentov rozhodujú o zastavanosti územia?
V ktorých dokumentoch sú presne určené ukazovatele intenzity využitia funkčných plôch a čo je zaraďované medzi takéto ukazovatele?
V nadväznosti na územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorú tvorí súbor územných plánov všetkých stupňov, považujeme za významné analyzovať pojem „koeficient zelene“ na príklade Územného plánu hlavného mesta Bratislavy, význam
a funkciu koeficientu zelene a spôsob, ako je možné naplniť jeho hodnotu zo
strany stavebníka.
V príspevku sú použité základné metódy výskumu ako analýza, indukcia, dedukcia a syntéza.
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1

Územnoplánovacia činnosť ako súčasť územného
plánovania

Územnoplánovaciu činnosť možno vnímať v troch rozmeroch, a to ako právom
upravený rozhodovací proces s právne relevantným výstupom, ako politické ro
zhodovanie o využití územia na uspokojovanie individuálnych, skupinových,či
celospoločenských potrieb a záujmov a ako odborné rozhodovanie založené na
najnovších poznatkoch spoločenských, prírodných a technických vied a poznatkoch o stave životného prostredia.470
Územnoplánovacou činnosťou je obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a udržiavanie ich aktuálneho stavu, obstarávanie, spracovanie,
prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie a udržiavanie jej
aktuálneho stavu.471
Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) (ďalej ako ,,SZ“ alebo „stavebný zákon“) sa územným plánovaním sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi
trvalo udržateľného rozvoja.
Územné plánovanie je vo svojej podstate inštitútom práva životného prostredia472, keďže vytvára predpoklady na trvalý súlad všetkých činností v území
s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych
hodnôt.473
Možno povedať, že územné plánovanie zahŕňa komplex aktivít orgánov
územného plánovania, ktoré nemajú výlučne charakter rozhodovacích procesov,
ale ide aj o procesy zamerané na získavanie informácií o stave územia a ich spracúvanie v informačných systémoch.474
470
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ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 2018, s. 70.
Pozri § 2 ods. 3 SZ.
ČERŇANOVÁ, L., MICHALOVIČ, M. Územné plánovanie ako nástroj ochrany a tvorby životného prostredia. In Originálna právomoc a prenesený výkon štátnej správy na orgány územnej
samosprávy. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019, s. 10 - 16. [cit. 2020-10-20].
Pozri § 1 ods. 2 SZ.
ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 2018, s. 72.
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Podľa § 2 ods. 2 SZ sa úlohy územného plánovania zabezpečujú sledovaním,
vyhodnocovaním a evidenciou údajov a informácií o území, prevádzkovaním informačného systému o územnom plánovaní a informačného systému o výstavbe,
územnoplánovacou činnosťou a rozhodovaním v územnom konaní.
Medzi základné ciele územného plánovania patria ochrana verejného záujmu
a samoregulácia výstavby v konkrétnom teritóriu. Keďže formálny prameň
pojmu tvorí verejný záujem v konkrétnom území, je zároveň aj podkladom na
rozhodnutie v individuálnom správnom konaní, najmä v konaní o umiestnení
stavby. Územné plánovanie je významným prvkom transparentnosti procesu výstavby verejnej správy, keďže nie rozhodnutie orgánu, ale priamo zákon predpokladá širokú účasť verejnosti na procese prijímania územnoplánovacej normatívy, ako aj jej aktualizácie.475
Územnoplánovacia činnosť a územné konanie predstavujú rozhodovacie aktivity, ktoré sú súčasťou územného plánovania. Základnými nástrojmi územného
plánovania sú územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia
a územné rozhodnutie, ktoré predstavujú základné výstupy týchto rozhodovacích
procesov.476 Je dôležité tiež uviesť, že „územnoplánovacia činnosť“ nie je pojem
totožný s pojmom „územné plánovanie“, územnoplánovacia činnosť je súčasťou
územného plánovania.477
Podľa stavebného zákona sa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (ďalej ako ,,SP“ alebo „správny poriadok“) nevzťahuje na územnoplánovaciu činnosť ani subsidiárne. Použitie správneho poriadku na územnoplánovaciu činnosť je výslovne vylúčené.478 Dôvodom vylúčenia použitia je
práve charakter územnoplánovacej činnosti. Územnoplánovacia činnosť totiž
nemá charakter rozhodovania v konkrétnych veciach, nejde o aplikačný proces,
ktorého výsledkom by bolo vydanie individuálneho správneho aktu. V prípade
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie možno hovoriť
o normotvornom rozhodovacom procese. Záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie všetkých stupňov sa schvaľujú a publikujú ako normatívne správne
akty.479
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PÍRY, M. In PEKÁR, B., SREBALOVÁ, M., BARANCOVÁ, A. a kol. Osobitné druhy správneho konania. Vybrané druhy. Banská Bystrica : Belianum, 2016, s. 26.
Pozri § 2 ods. 7 SZ.
ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 2018, s. 72.
Pozri § 2 ods. 6 SZ.
ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 2018, s. 72.
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Prvok normatívnosti možno vidieť práve v tom, že okruh zaväzujúcich subjektov nie je možné určiť. V územnoplánovacej činnosti je možné určiť okruh
subjektov, na ktorý sa záväzná časť normatívu vzťahuje, iba teritoriálne.480

1.1

Územnoplánovacia dokumentácia

Ako už bolo uvedené, územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia sú základnými nástrojmi územného plánovania. Medzi územnoplánovacie podklady zaraďujeme urbanistickú štúdiu, územný generel, územnú
prognózu a územno-technické podklady.481 Územnoplánovaciu dokumentáciu
tvorí Koncepcia územného rozvoja Slovenska, územný plán regiónu, územný
plán obce a územný plán zóny.482
Možno povedať, že územnoplánovacia dokumentácia je súbor územných
plánov všetkých stupňov a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie územia. Taktiež zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný
rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a stanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Územnoplánovacia dokumentácia je spracovávaná pre celoštátny stupeň, regionálny stupeň, pre obce
a časti obce.483
Koncepcia územného rozvoja Slovenska je spracúvaná pre celé územie Slovenskej republiky, v ktorej je riešené priestorové usporiadanie a zároveň funkčné
využitie územia.484
Územný plán regiónu sa spracúva pre časť krajiny s viacerými obcami, v ktorej treba riešiť špecifické rozvojové zámery alebo vykonávať činnosti výrazne
ovplyvňujúce priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. Územný
plán regiónu musí byť v súlade so záväznou časťou Koncepcie územného rozvoja Slovenska a vychádza z jej smernej časti.485
Územný plán obce sa spracúva pre územie jednej obce alebo pre územie dvoch
alebo viacerých obcí. V prípade, ak sa na tom dohodnú dve obce alebo viac obcí,
môžu mať jeden spoločný územný plán obcí. Mestá a obce, ktoré majú viac ako
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PÍRY, M. In PEKÁR, B., SREBALOVÁ, M., BARANCOVÁ, A. a kol. Osobitné druhy správneho konania. Vybrané druhy. Banská Bystrica : Belianum, 2016, s. 26.
Ustanovenie § 3 SZ.
Ustanovenie § 8 ods. 2 SZ.
Ustanovenie § 8 ods. 1 SZ.
Ustanovenie § 9 ods. 1 SZ.
Ustanovenie § 10 ods. 1 SZ.

285

ZBORNÍK Z XXI. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ
KONFERENCIE PRÁVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

2 000 obyvateľov, sú povinné mať územný plán obce. Ostatné obce sú povinné
mať územný plán obce, ak:
a) treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú
výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby,
b) to vyplýva zo záväznej časti územného plánu regiónu, najmä na splnenie
medzinárodných záväzkov alebo na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia celoštátneho významu.486
Územný plán obce aj stanovuje, pre ktoré časti obce treba obstarať a schváliť
územný plán zóny.487
Územný plán zóny sa spracúva pre časť obce, ak schválený územný plán obce
stanovuje obstarať územný plán zóny pre vymedzenú časť obce alebo vymedziť
pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely.488
Uvedené stupne územnoplánovacej dokumentácie sú usporiadané hierarchicky. Nižší stupeň musí byť vždy v obsahovom súlade so záväznou časťou
územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa. Najpodobnejšie zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia upravuje
územný plán zóny. Určuje zásady a regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch a zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov,
stavby na stavebných pozemkoch, podiel možného zastavania, pozemky, ktoré sú
v zastavanom území obce, a ďalšie súvisiace otázky.489
Územný plán zóny slúži aj na zjednodušenie územného konania, keďže za
splnenia zákonom stanovených podmienok možno od územného konania o umiestnenie stavby upustiť.
Územnoplánovacia dokumentácia každého stupňa je diferencovaná na záväznú a smernú časť. Schválená územnoplánovacia dokumentácia určeným orgánom je v danom rozsahu záväzným (záväzná časť) alebo smerným (smerná časť)
podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.490
Územnoplánovacia dokumentácia je obstarávaná orgánmi územného plánovania. Orgánmi územného plánovania sú obce, samosprávne kraje a okresné úrady v sídle kraja. Ústredným orgánom štátnej správy pre úsek územného
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Ustanovenie § 11 ods. 1 až 3 SZ.
Ustanovenie § 11 ods. 6 SZ.
Ustanovenie § 12 ods. 1 SZ.
ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 2018, s. 74.
Tamže.
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plánovania je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Územné plány vojenských
obvodov sú obstarávané Ministerstvom obrany SR.491
Podľa § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej ako
,,zákon o obecnom zriadení“) obec pri výkone samosprávy obstaráva a schvaľuje
územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí
pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci. Samosprávny kraj sa pri
výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich
obyvateľov. Taktiež obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov.492
Z uvedeného vyplýva, že obce a samosprávne kraje majú samosprávnu pôsobnosť v prípade obstarávania územnoplánovacej dokumentácie regiónov, obcí
a zón.
V tomto prípade možno uviesť, že ide o politický rozhodovací proces, keďže
sú v rámci neho prijímané politické rozhodnutia o využívaní územia na určitý
účel a definuje sa, čo je v súlade so záujmom dotknutého spoločenstva.493
Ministerstvo dopravy a výstavby SR metodicky usmerňuje orgány územného
plánovania v územnoplánovacích častiach a riešení vecných problémov a zisťuje, či je územnoplánovacia dokumentácia obstarávaná v určenom rozsahu. Metodické usmernenia sú záväzné pre všetky orgány územného plánovania.494
Územnoplánovaciu dokumentáciu regiónov obstarávajú samosprávne kraje
a územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón obstarávajú obce. Na regionálnej
úrovni ju schvaľuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja a jej záväzná časť sa
publikuje ako všeobecne záväzné nariadenie. Na úrovni obcí a zón je schvaľovaná zastupiteľstvom obce a jej záväzná časť je publikovaná ako všeobecne záväzné nariadenie.495

2

Dôležitosť koeficientu zelene v územnom pláne

Medzi rozhodujúce právne dokumenty, ktoré umožňujú stavebníkom stavať na
konkrétnom pozemku, patria: Koncepcia územného rozvoja Slovenska, územný
491
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Ustanovenie § 16 SZ.
Ustanovenie § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch).
ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2018, s. 75.
Tamže, s. 76.
Ustanovenie § 26 SZ.
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plán regiónu a obce, resp. mesta a územný plán zóny. Možno povedať, že o zastavanosti územia v prípade miest rozhodujú príslušné mestské časti na ich území
prostredníctvom územného plánu mesta a územného plánu zóny. Regulácia konkrétnych parciel je možná iba územnými plánmi zón, ktoré môžu presne určiť
podiel zelene, index zastavaných plôch či maximálnu podlažnú plochu objektov
na danom pozemku. Tiež je dôležité rozlišovať medzi územným plánom zóny
a urbanistickou štúdiou. Urbanistická štúdia je podklad, ktorý rieši čiastkové
problémy v území a spracúva sa pri príprave územného plánu ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.496 Je dôležité
povedať, že nie je právne záväzná. Právne záväzný je iba územný plán zóny.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii určuje obsah a spôsob
spracovania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.
Územný plán mesta a územný plán zóny určujú regulatívy pre využitie jednotlivých plôch. V územných plánoch sú určené základné charakteristiky zhodnotenia
územia, za ktoré je možné považovať spôsob využitia územia, resp. jeho funkčné
využitie a intenzitu (mieru) využitia územia.497 Ako príklad takého územného plánu mesta si môžeme zobrať Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy v znení zmien a doplnkov, ktorý bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 123/2007 dňa
31. mája 2007.
V súčasnosti platia na území Bratislavy, okrem uvedeného územného plánu hlavného mesta Bratislava, aj územné plány zón, ktoré obstaralo a schválilo
mesto Bratislava, ako aj územné plány zón, ktoré obstarali a schválili podľa § 7a
ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave a čl. 42 písm. d) Štatútu hlavného mesta Bratislavy v znení dodatkov
č. 1 až 14 jednotlivé mestské časti. Keďže územné plány zón ustanovujú v zmys
le § 12 ods. 2 písm. a) a b) SZ zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového
usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného
a technického vybavenia územia, ako aj zásady a regulatívy umiestnenia stavieb
na jednotlivých pozemkoch, do urbánnych priestorov a zastavovacie podmienky
jednotlivých stavebných pozemkov, ich riešenie je spodrobnením zásad a regulatívov stanovených v územnom pláne mesta.
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie regulácie a podmienok na využitie jednotlivých plôch nachádzame
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Ustanovenie § 4 ods. 1 SZ.
Pozri § 12 ods. 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
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v Územnom pláne hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v jeho záväznej časti.
Samotnú intenzitu využitia územia možno charakterizovať ako mieru exploatácie
funkčných plôch zástavbou, ktorá je vyjadrená množstvom zástavby na jednotku
funkčnej plochy. Vyjadrená je relatívnymi ukazovateľmi intenzity využitia územia, ktoré je potrebné rešpektovať ako regulatívy. Tieto regulatívy sú stanovené
ako maximálna prípustná hranica miery využitia územia.498
a) Medzi ukazovatele intenzity využitia funkčných plôch v posudzovanom území zaraďujeme:
b) index podlažných plôch,
c) index zastavaných plôch a
d) koeficient zelene.
Index podlažných plôch udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k celkovej výmere vymedzeného územia funkčnej plochy,
prípadne jej časti. Je formulovaný ako maximálne prípustná miera využitia územia. Výhodou tohto ukazovateľa je zrozumiteľnosť a jednoznačnosť stanovenej
požiadavky a tiež jednoduchá možnosť vyjadrenia ďalších nadväzných ukazovateľov, kritérií a odporúčaní.499
Index zastavaných plôch udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vyme
dzenom území funkčnej plochy, prípadne jej časti k celkovej výmere vymedzeného územia. Je stanovený v závislosti od polohy a významu konkrétneho územia,
od spôsobu funkčného využitia a od druhu zástavby.500
Koeficient zelene udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene
a celkovou výmerou vymedzeného územia. Započítateľnými plochami zelene sú
zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými konštrukciami. Koeficient zelene
stanovuje v regulácii nároky na minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej
funkčnej plochy a pôsobí vo vzájomnej previazanosti s vlastnou funkciou. Stanovený je najmä v závislosti od spôsobu funkčného využitia a polohy rozvojového
územia v rámci mesta.501
Základným princípom stanovenia regulatívov intenzity využitia územia
v územnom pláne je vymedzenie základných spoločných, čo najstabilnejších
vstupov umožňujúcich uplatniť systematické postupy pri ich návrhu. Návrh
498
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Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Časť C: Záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, zmeny a doplnky, s. 12. [online]. Dostupné na: <https://bratislava.sk/sk/uzemny-plan> [cit. 2020-10-04].
Tamže.
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regulatívov intenzity využitia územia vychádza z troch základných vstupov,
ktorými sú druh urbanistickej funkcie a charakter zariadení, ktoré ju reprezentujú, poloha regulovaného rozvojového územia v meste a charakter konkrétneho
územia.502
Za doplňujúce charakteristiky intenzity využitia územia treba uvažovať index
objemového zaťaženia všetkých funkčných plôch v posudzovanom území, hustotu zamestnanosti a hustotu bytov. Na zabezpečenie potrebného rozsahu zelene
(charakteru doplnkovej zelene) v regulovanom území sa uplatňuje koeficient zelene.503
Koeficient zelene stanovuje v regulácii nároky na minimálny rozsah zelene
v rámci regulovanej funkčnej plochy. Na čo je však stanovený takýto minimálny
rozsah zelene?
Možno povedať, že zeleň, resp. stromy, kry a trávnaté plochy sú prirodzeným
regulátorom pôdnej i vzdušnej vlhkosti. Stromy a kry vďaka ich veľkej listovej
ploche dokážu výrazne zvyšovať obsah kyslíka vo vzduchu. Zeleň tiež pôsobí ako filter viažuci prach, oxidy síry a dusíka, oxid uhoľnatý a iné škodliviny
v ovzduší. V mestách zachytávajú listnaté stromy až 27 % prachu a ihličnaté 28
% prachu. V parkoch je cca 200-krát menej baktérií ako na námestiach a v uliciach bez zelene. Zeleň, okrem iného, zmierňuje a zlepšuje klímu - vyrovnáva
teplotné extrémy, zmierňuje horúčavy, reguluje teplotu a vlhkosť vzduchu.504
Medzi ďalšie benefity zelene patrí znižovanie hluku, ochrana biodiverzity,
eliminácia negatívnych vplyvov zmeny klímy a ekosystémové služby vo vzťahu k verejným priestorom. Environmentálny aspekt zelene badať aj vo vzťahu
k miestnemu systému a prepojenosti jednotlivých verejných priestorov. Zeleň
pozitívne vplýva aj na demografický vývoj a zmeny sociálnych štruktúr.505
V urbanizovanom prostredí má zeleň pozitívny vplyv najmä na zlepšenie mikroklímy v mestskom prostredí, zachovanie biodiverzity, ekologickú stabilitu,
elimináciu ohrozenia mestského prostredia a biodiverzity v mestách, ako je napríklad zmena klímy, či nestabilný hydrologický cyklus, niektoré entity súvisiace
s trvalo udržateľným rozvojom, napríklad environmentálne vzdelávanie, zdravie
obyvateľstva, rekreačné služby, psychologickú a estetickú funkciu.506
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Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Funkcie zelene a jej význam. [online]. Dostupné
na: <https://bratislava.sk/sk/funkcie-zelene-a-jej-vyznam> [cit. 2020-10-17].
Zelená architektúra - ekologická a energeticky úsporná architektúra. Verejné priestory a zeleň.
[online] Dostupné na: <http://www.zelenarchitektura.sk/2012/03/verejne-priestory-a-zelen/>
[cit. 2020-10-17].
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Množstvo zelene a priestorové vzťahy medzi jednotlivými zelenými plochami majú priamy vplyv na stav biodiverzity v mestskom prostredí. Fragmentácia
prírodných prvkov preto vyžaduje prepájať plochy zelene do miestneho systému
vzájomne prepojených prírodných prvkov na celomestskej úrovni. V oblasti urbanizmu a plánovania mesta je nutné prostredníctvom územnoplánovacej dokumentácie priamo určiť množstvo a plošný obsah zelene pomocou regulatívov tak,
aby sa vytvorila funkčná ekologická sieť umožňujúca transfer druhov a aj lepšiu
využiteľnosť obyvateľmi.507
Ako už bolo uvedené skôr, medzi regulatívy priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia patria ukazovatele intenzity využitia funkčných
plôch v posudzovanom území, medzi ktoré patria index podlažných plôch, index
zastavaných plôch a koeficient zelene, ktorý stanovuje minimálny rozsah plošného obsahu zelene. Ako je však možné naplniť stanovený rozsah zelene a splniť
minimálnu hodnotu koeficientu zelene zo strany stavebníka? Ako je možné zväčšiť podiel zelenej plochy voči zastavanej?
V urbanizovanej krajine môže byť zelená infraštruktúra implementovaná aj
v kombinácii so sivou (budovanou) infraštruktúrou. Medzi takéto formy uplatnenia sú radené technicky inovatívne prvky a systémy, akými sú napríklad zelené
strechy a zelené steny. Riešením pre stavebníka je v tomto prípade aplikácia zelených prvkov na stavbu. Konkrétne tým možno rozumieť využitie zelenej, resp.
vegetačnej strechy alebo zelených fasád. Čo sa týka zelenej infraštruktúry, tak na
doplnenie možno uviesť, že na regionálnej a nadregionálnej úrovni predstavuje
zelená infraštruktúra prepojené siete ekosystémov, ktoré zachovávajú ekologické
funkcie, regulujú vodný systém, vytvárajú životné prostredie pre divú zver a udržujú rovnováhu medzi zastavaným a prírodným prostredím.508
Môžeme konštatovať, že stanovenie koeficientu zelene ako regulatívu prie
storového usporiadania a funkčného využitia územia v územnom pláne, nachádza
svoj význam práve v tom, že zeleň predstavuje významný ekologický, ekonomický a sociálny prínos pre spoločnosť, a zároveň je nástrojom na zmiernenie efektov klimatickej zmeny, vytváranie zdravých obytných prostredí a skvalitňovanie
života v mestách a obciach.509
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Záver
Územnoplánovacou činnosťou je obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a udržiavanie ich aktuálneho stavu, obstarávanie, spracovanie,
prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie a udržiavanie
jej aktuálneho stavu. Územnoplánovacia činnosť a územné konanie predstavujú rozhodovacie aktivity, ktoré sú súčasťou územného plánovania. Základnými
nástrojmi územného plánovania sú územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia a územné rozhodnutie. Pojem „územnoplánovacia činnosť“
nie je totožný s pojmom „územné plánovanie“, územnoplánovacia činnosť je
súčasťou územného plánovania.
Medzi územnoplánovacie podklady zaraďujeme urbanistickú štúdiu, územný
generel, územnú prognózu a územno-technické podklady. Územnoplánovaciu
dokumentáciu tvorí Koncepcia územného rozvoja Slovenska, územný plán regiónu, územný plán obce a územný plán zóny. Možno povedať, že územnoplánovacia dokumentácia je súbor územných plánov všetkých stupňov a komplexne
rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. Taktiež zosúlaďuje
záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú
stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.
Územnoplánovacia dokumentácia každého stupňa je diferencovaná na záväznú a smernú časť. Územnoplánovacia dokumentácia je obstarávaná orgánmi územného plánovania, ktorými sú obce, samosprávne kraje a okresné úrady
v sídle kraja. Ústredným orgánom štátnej správy pre úsek územného plánovania
je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Územné plány vojenských obvodov sú
obstarávané Ministerstvom obrany SR.
V prípade obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
možno hovoriť o normotvornom rozhodovacom procese (na úrovni regionálnej
a na úrovni obcí a zón sa záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie publikuje ako všeobecne záväzné nariadenie).
Možno povedať, že územnoplánovacia dokumentácia umožňuje stavebníkom
stavať na konkrétnom pozemku. O zastavanosti územia v prípade miest rozhodujú príslušné mestské časti na ich území prostredníctvom územného plánu mesta
a územného plánu zóny. Regulácia konkrétnych parciel je možná iba územnými
plánmi zón, ktoré môžu presne určiť podiel zelene, index zastavaných plôch či
maximálnu podlažnú plochu objektov na danom pozemku.
Územný plán mesta a územný plán zóny určujú regulatívy na využitie jednotlivých plôch. V územných plánoch sú určené základné charakteristiky zhodnotenia
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územia, za ktoré je možné považovať spôsob využitia územia, resp. jeho funkčné
využitie a intenzitu (mieru) využitia územia.
Intenzita využitia územia je vyjadrená relatívnymi ukazovateľmi intenzity
využitia územia, ktoré je potrebné rešpektovať ako regulatívy. Tieto regulatívy
sú stanovené ako maximálna prípustná hranica miery využitia územia. Medzi
ukazovatele intenzity využitia funkčných plôch v posudzovanom území možno
zaradiť index podlažných plôch, index zastavaných plôch a koeficient zelene.
Koeficient zelene udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene a celkovou výmerou vymedzeného územia. Započítateľnými plochami zelene sú zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými konštrukciami. Koeficient zelene
stanovuje v regulácii nároky na minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej
funkčnej plochy a pôsobí vo vzájomnej previazanosti s vlastnou funkciou. Stanovený je najmä v závislosti od spôsobu funkčného využitia a polohy rozvojového
územia v rámci mesta. Koeficient zelene stanovuje v regulácii nároky na minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy.
Minimálny rozsah zelene je stanovený koeficientom zelene v územných plánoch na základe jeho nesporných benefitov, ktoré majú pozitívny vplyv na mikroklímu v mestskom prostredí, zachovanie biodiverzity, ekologickú stabilitu,
elimináciu ohrozenia mestského prostredia a biodiverzity v mestách, ako je napríklad zmena klímy, či nestabilný hydrologický cyklus, niektoré entity súvisiace
s trvalo udržateľným rozvojom, napríklad environmentálne vzdelávanie, zdravie
obyvateľstva, rekreačné služby, psychologickú a estetickú funkciu.
Naplnenie hodnoty koeficientu zelene, t. j. splnenie stanoveného rozsahu zelene je možné zväčšením podielu zelenej plochy voči zastavanej. V urbanizovanej krajine môže byť zelená infraštruktúra implementovaná aj v kombinácii so
sivou infraštruktúrou. Medzi takéto formy uplatnenia sú radené technicky inovatívne prvky a systémy, akými sú napríklad zelené strechy a zelené steny. Riešením pre stavebníka, ktorý potrebuje splniť rozsah zelenej plochy voči zastavanej,
je v tomto prípade aplikácia zelených prvkov na stavbu. Konkrétne tým možno
rozumieť využitie zelenej, resp. vegetačnej strechy alebo zelených fasád. Čo sa
týka zelenej infraštruktúry, tak na doplnenie možno uviesť, že na regionálnej
a nadregionálnej úrovni predstavuje zelená infraštruktúra prepojené siete ekosystémov, ktoré zachovávajú ekologické funkcie, regulujú vodný systém, vytvárajú
životné prostredie pre divú zver a udržujú rovnováhu medzi zastavaným a prírodným prostredím.
Môžeme konštatovať, že stanovenie koeficientu zelene ako regulatívu prie
storového usporiadania a funkčného využitia územia v územnom pláne nachádza
svoj význam práve v tom, že zeleň predstavuje významný ekologický, ekonomický a sociálny prínos pre spoločnosť a zároveň je nástrojom na zmiernenie efektov
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klimatickej zmeny, vytváranie zdravých obytných prostredí a skvalitňovanie života v mestách a obciach.
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VÝVOJ USTANOVENÍ UPRAVUJÚCICH ZRIADENIE
A PÔSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU
V ZÁKONE O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH (SK)510
DEVELOPMENT OF THE PROVISIONS GOVERNING THE
ESTABLISHMENT AND SCOPE OF THE SLOVAK LAND
FUND IN THE LAND CONSOLIDATION ACT (ENG)
Maroš Pavlovič
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Slovenská republika
Abstrakt: Príspevok približuje vývoj ustanovení tretej časti zákona č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej ako ,,zákon o pozemkových úpravách“). Primárne vychádza z materiálov legislatívnej
a nelegislatívnej povahy, na základe ktorých Národná rada SR rozhodla o zmene
a doplnení tohto zákona. V príspevku je zachytený prierez tridsiatich rokov legislatívnej tvorby upravujúcej zriadenie a fungovanie Slovenského pozemkového
fondu podľa § 34 až 36 zákona o pozemkových úpravách.
Abstract: The paper describes the development of the provisions of the third part
of the Land Consolidation Act. It is primarily based on materials of a legislative
and non-legislative nature, on the basis of which the National Council of the
Slovak Republic decided to amend this Act. The article captures an overview of
thirty years of legislative work regulating the establishment and operation of the
Slovak Land Fund pursuant to § 34 to § 36 of Act no. 330/1991 Coll.
Kľúčové slová: Slovenský pozemkový fond, zriadenie, orgány, primárne kompetencie, legislatívna činnosť
Key words: Slovak Land Fund, establishment, bodies, primary competencies,
legislative activity
510

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy
č. APVV-19-0494.

296

VÝVOJ USTANOVENÍ UPRAVUJÚCICH ZRIADENIE A PÔSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO...

Úvod
Právny základ pre vznik pozemkového fondu bol ustanovený prijatím zákona
č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (ďalej ako „zákon o pôde“), ktorý schválilo Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. Podľa vyhláseného znenia § 17
ods. 1 zákona o pôde nehnuteľnosti uvedené v § 1 ods. 1 zákona o pôde511 spravujú právnické osoby zriadene zákonmi Českej národnej rady a Slovenskej národnej
rady. Na základe tohto ustanovenia bol Slovenský pozemkový fond (ďalej ako
„SPF“ alebo „pozemkový fond“) zriadený zákonom o pozemkových úpravách.
Zriadenie SPF vyplýva z § 34 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách. Pozemkový fond bol zriadený ako právnická osoba zapísaná do podnikového registra.
Úmysel zákonodarcu na zriadenie pozemkového fondu je vyjadrený v dôvodovej
správe k zákonu o pôde, kde podľa všeobecnej časti dôvodovej správy: „Pôdu vo
vlastníctve štátu budú spravovať pozemkové fondy, ktorých zriadenie je v pôsobnosti republík a predpokladá sa, že budú mať obdobný štatút ako fondy národného
majetku. Poslaním pozemkových fondov je privatizácia nehnuteľného majetku,
t. j. jeho prevod do vlastníctva fyzických alebo právnických osôb alebo jeho prenájom v súlade so zákonom o prevode štátneho majetku do vlastníctva fyzických
a právnických osôb a s osobitosťami privatizácie v agropotravinárskom sektore.
Náklady na prevádzku pozemkových fondov budú radené zo štátneho rozpočtu
republiky. Príjmy a výdavky z transakcií s pôdou a iným poľnohospodárskym
majetkom budú riešené ako u transformačného zákona.“512 Pri osobitnej časti
dôvodovej správy vládneho návrhu zákona o pôde je zaujímavé rozšírenie významu a zmyslu pozemkových fondov. Zákonodarca tu predpokladá dočasnosť
fungovania pozemkových fondov. „Je možné očakávať výrazný úbytok štátnej
pôdy po skončení reštitúcie a privatizácie, a teda aj zánik pozemkových fondov
po splnení zákonom stanovených úloh.“513 Prax však ukázala, že aj v súčasnosti,
511

512

513

Podľa súčasného znenia zákona o pozemkových úpravách ide napríklad o pôdu, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patrí, a pôdu, ktorá tvorí lesný pôdny fond; obytné
budovy, hospodárske budovy a iné stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti vrátane zastavaných pozemkov; obytné a hospodárske budovy a stavby slúžiace poľnohospodárskej
a lesnej výrobe alebo s ňou súvisiacemu vodnému hospodárstvu.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky (1990 – 1992), parlamentná
tlač 393 – Vládní návrh zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě. Pozn. Voľný preklad autora
z českého jazyka.
Pozn. Medzi úlohy pozemkového fondu môžeme zaradiť najmä privatizáciu majetku, na ktorý sa
vzťahuje zákon o pôde v súlade so zásadami uvedenými v transformačnom zákone. In Federálne
zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky (1990 – 1992), parlamentná tlač 393 –
Vládní návrh zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě. Pozn. Voľný preklad autora z českého
jazyka.
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takmer tridsať rokov po formulovaní tohto úmyslu zákonodarcu, štátne pozemkové vlastníctvo potrebuje stále správcu, ktorý so zverenou hodnotou nakladá
efektívne s dôrazom na zachovanie a zveľadenie spravovaných nehnuteľností.
Názor na úlohy fondu a najmä na prvok deetatizácie sa postupom času zmenil.
„Fond nemá za hlavnú úlohu pozemky privatizovať, deetatizovať, ale môže k týmto pozemkom previesť vlastníctvo, pravda, v prípadoch ustanovených zákonmi.
Takto môže pozemky vo vlastníctve štátu predávať alebo zamieňať za pozemky iných vlastníkov na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom a utvárania
vhodných pozemkovoprávnych pomerov na hospodárenie na pôde ... na tieto účely môže pozemky nadobúdať aj do vlastníctva štátu.“514
Podľa úmyslu zákonodarcu budú okrem privatizácie pozemkové fondy nakladať
so štátnou pôdou neznámych a nezistených vlastníkov, resp. so štátnou pôdou,
ku ktorej pôvodní vlastníci neuplatnili svoje práva. Podľa predloženej dôvodovej
správy sa SPF zriadil na komerčné využitie poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu. Ide teda o neštátnu korporáciu, ktorej poslaním je inštitucionálne
zabezpečiť515:
a) právne nakladanie s pozemkami neznámych vlastníkov, potrebné na ich hospodárske využitie v podnikoch poľnohospodárskej a lesnej výroby,
b) rovnaké právne podmienky užívateľov pri užívaní nehnuteľností vo vlastníctve štátu a iných vlastníkov zavedením zákonného nájmu,
c) transformáciou a privatizáciou hospodárenia na pôde a v hospodársky funkčných jednotkách zahŕňajúcich vlastnícky rôznorodé, ale hospodársky spojené
a účelovo určené majetkové hodnoty, historicky vzniknuté počas obdobia potlačenia pozemkového vlastníctva,
d) reštitučné plnenia vo vymedzených prípadoch.“
Na dôvažok významnému postaveniu pozemkového fondu svedčí aj skôr spomínaná forma právnej subjektivity, keď SPF koná samostatne aj pred súdom,
prípadne v správnom konaní, a to vo veciach verejnoprávnej aj súkromnoprávnej
povahy. SPF tak koná samostatne napríklad v konaní o pozemkových úpravách,
v reštitučných konaniach, v procese uznávania poľovného revíru, v rámci procesov týkajúcich sa schvaľovania vecných bremien atď.
Zabezpečovanie týchto úloh si vyžaduje dôslednú organizačnú štruktúru so
svojím ústredným prvkom a regionálnymi prvkami tak, aby bolo zabezpečené
centralizované riadenie procesov a metodicky jednotný výkon úloh vyplývajúcich
zo správy zvereného majetku. Centralizované riadenie je podporované činnosťou
514

515

ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. III. aktualizované vydanie. Bratislava : Eurounion, 2010,
s. 166.
GAISBACHER, J., PECEŇ, P. a kol. Základy pozemkového práva komentár. Šamorín : Heuréka,
1998, s. 167.
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regionálnych štruktúr SPF, ktorých výhodou je najmä lepšia znalosť miestnych
pomerov, čo vzhľadom na povahu majetku – nehnuteľnosti – ktorý SPF spravuje, predstavuje výrazný benefit. V prvotnej koncepcii bola organizačná štruktúra
SPF a kompetencie orgánov definované zákonom o pozemkových úpravách iba
čiastočne. Konkrétne na základe § 35 ods. 1 predmetného zákona sa orgánmi SPF
stali správna rada a dozorná rada. Vo vyhlásenom znení zákona o pozemkových
úpravách zákon v § 36 ods. 2 blanketovou normou ďalej predpokladá prijatie
štatútu SPF vládou SR, ktorý upraví podrobnosti o organizačnom usporiadaní
a činnosti pozemkového fondu. Takáto konštrukcia ponechávala zásadnú časť
noriem upravujúcich vzťahy v rámci SPF mimo legislatívny proces, čo sťažovalo
jeho verejnú kontrolu. Ponechanie schválenia štatútu na vládu SR obmedzovalo
aj záväznosť takejto normy. Štatút SPF okrem organizačného usporiadania upravoval aj postavenie generálneho riaditeľa SPF – jednu zo zložiek organizačnej
štruktúry, ktorá sa postupne stala neoddeliteľnou súčasťou riadiacich procesov.
Legislatíva upravujúca SPF v zákone o pozemkových úpravách prešla výraznou
zmenou. Pôvodná koncepcia sa v istých premenách zachováva dodnes, ustanovenia sú však precíznejšie upravené, a to najmä smerom k jasnejšiemu nastaveniu
zodpovednostných vzťahov a verejnej kontrole vo veciach nakladania so zvereným majetkom.

1

Vývoj ustanovení zákona o pozemkových
úpravách, ktorými sa zriaďuje Slovenský
pozemkový fond (tretia časť zákona
o pozemkových úpravách)

Prvý zásah do konštrukcie SPF bol spôsobený prijatím zákona č. 187/1993 Z. z.
Bol schválený na základe vládneho návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
o pozemkovom fonde. Cieľom tejto novely bolo zjednotiť právnu úpravu poľnohospodárskeho a lesného majetku pod jednotné označenie – pôdohospodársky majetok. Novela rozšírila pôsobnosť SPF z poľnohospodárskych aj na lesné
pozemky. Do § 34 zákona o pozemkových úpravách sa pripojil nový odsek 5,
podľa ktorého: „Ak sa pri vyčleňovaní ucelených lesných častí podľa osobitného
predpisu zistia pozemky, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého pobyt nie
je známy, alebo ak vlastník svoje právo neuplatnil, zastupuje týchto vlastníkov
pozemkový fond.“ Pri tejto zmene sa podľa zákonodarcu vychádza „z toho, že
postupne bude účelné a aj hospodársky nutné zjednocovať doteraz rozdelené
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právne úpravy týkajúce sa poľnohospodárskeho a lesného majetku“.516 Táto novela vytýčila trend postupného posilňovania pozície SPF priamo v zákone.
Následne prešiel zákon o pozemkových úpravách v ustanoveniach týkajúcich
sa zriadenia SPF výraznou zmenou až prijatím zákona 256/2001 Z. z. Základným motívom pre revíziu fungovania SPF bolo nesplnené uznesenie vlády SR
č. 427/1996, na ktoré po kontrole na pozemkovom fonde v roku 1999 poukázal
Najvyšší kontrolný úrad. Nevyhnutnosť vysporiadať sa s dovtedajšou formou
fungovania SPF vyplývala aj zo záverov poslaneckého prieskumu, ktorý sa prostredníctvom Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo uskutočnil v roku
2000 a ktorý sa, okrem iného, zameriaval aj na analýzu právneho postavenia
pozemkového fondu. V informácii z prieskumu sa uvádza: „Táto úprava by mala
byť založená na východiskovej téze, že SPF nemôže byť podnikateľskou organizáciou, pretože primárne spravuje zákonmi vymedzený majetok štátu. Druhým
základným východiskom tejto novej právnej úpravy postavenia SPF by malo
byť, že majetok môže použiť iba na účely presne vymedzené zákonom.“517 Záver
z predmetného poslaneckého prieskumu sa premietol do prijatia nového § 34
ods. 1 zákona o pozemkových úpravách.518 Toto ustanovenie posilňovalo verejnoprávny charakter pozemkového fondu a bolo prijaté na odstránenie pochybností súvisiacich s definovaním účelu a spôsobu fungovania pozemkového fondu.
Presah oprávnení SPF sa vzhľadom na veľkosť spravovaného majetku zväčšoval aj na základe novovznikajúcej legislatívy upravujúcej jednotlivé pozemkovoprávne vzťahy. Zosúladenie právneho stavu bolo nevyhnutné z dôvodu prijatia
týchto právnych predpisov:
a) zákon č. 99/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb.
o poľovníctve,
b) zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom,
c) zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách,
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Národná rada Slovenskej republiky (1992 – 1994), parlamentná tlač 212 - Vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky (1998 – 2002), parlamentná tlač 937 – Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
Ustanovenie § 34 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách: „Pozemkový fond nie je zriadený na
podnikanie. Svoju činnosť vykonáva podľa tohto zákona a osobitných predpisov vo verejnom
záujme a z tejto činnosti mu vznikajú práva a záväzky.“
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d) zákon č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,
e) zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim,
f) zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií.
Rozširovanie kompetencií pozemkového fondu malo za následok aj posilňovanie
jeho vplyvu na formovanie pozemkovoprávnych vzťahov, a to z univerzálneho,
ale aj konkrétneho hľadiska. Tento vplyv prameniaci z objemu spravovaného majetku si vyžadoval aj dômyselnejšie prostriedky kontroly činnosti pozemkového
fondu, keďže v súlade so skôr spomenutými predpismi mohol SPF najmä519:
a) bezodplatne prevádzať z vlastníctva štátu do vlastníctva oprávnených osôb
nehnuteľností na účely reštitučných náhrad,
b) odplatne prevádzať majetok na účely privatizácie,
c) odplatne prevádzať nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu na účely výstavby alebo
ťažby; ak ide o prípady, keď nehnuteľnosti možno vyvlastniť, pozemkový fond
môže previesť vlastníctvo aj k pozemkom neznámych vlastníkov,
d) zamieňať a predávať pozemky vo vlastníctve štátu, ako aj nadobúdať pozemky
do vlastníctva štátu na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom (podľa
zásad schválených vládou),
e) predávať pozemky a poskytovať náhradné pozemky na účely usporiadania
vlastníctva v zriadených záhradkových osadách,
f) prenajímať nehnuteľnosti; pozemkový fond sám neužíva nehnuteľnosti,
s ktorými nakladá, čo je pri pozemkoch aj výslovne vyjadrené (§ 18 ods. 1
zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. a § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 181/1995 Z. z.)“.
Jeden z prostriedkov kontroly, ktorý sa konceptuálne uplatňuje dodnes, spočíva
v precizovaní legislatívy upravujúcej procedúry nakladania fondu so zvereným
majetkom. Takýmto spôsobom prvýkrát rozšírila § 34 zákona o pozemkových
úpravách zmieňovaná novela č. 256/2001 Z. z. Spresnila § 34 ods. 4 písm. d) zákona o pozemkových úpravách upravujúci podmienky, za ktorých môže pozemkový fond previesť nehnuteľnosti slúžiace na výstavbu alebo ťažbu. V nových
odsekoch predmetného ustanovenia, odsekoch 7 až 10, sa upravili podmienky
odplatného, ale aj bezodplatného prevodu spravovaného majetku a v odseku 11
sa výslovne ustanovilo, v ktorých konaniach pred súdom pozemkový fond zastupuje štát, neznámych či nezistených vlastníkov. „Tým sa vylúčia pochybnosti, či
519

Národná rada Slovenskej republiky (1998 – 2002), parlamentná tlač 937 – Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
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napríklad v konaniach o určenie vlastníctva koná pred súdom pozemkový fond
alebo orgán štátnej správy, alebo či neznámemu vlastníkovi treba ustanoviť opatrovníka.“520
V dôvodovej správe sa podrobne rieši aj otázka príjmov SPF. Zákonodarca
uvádza, že príjmy z nakladania s nehnuteľnosťami patria pozemkovému fondu.
Ten je však limitovaný v ich použití. SPF mohol tieto príjmy využiť napríklad
na poskytovanie reštitučných náhrad, z týchto prostriedkov prispieval na finančné zabezpečenie konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych
vzťahov k nim521, odvádzal aj podiel z nájomného za prenájom spravovaných
pozemkov, a to vo výške určenej v rozpočte pozemkového fondu a časť výnosov určenú vládou odvádzal do štátneho fondu ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Tieto mechanizmy sa v zákone upravili na
základe transponovania ustanovení pochádzajúcich zo štatútu pozemkového
fondu schvaľovaného podľa vtedy platného § 36 ods. 2 zákona o pozemkových
úpravách, pričom takáto kompetencia bola priznaná vláde. Postup zákonodarcu
bol logickým vyústením potreby kodifikovať niektoré oblasti správy zvereného
majetku prostredníctvom zákona. Prejavilo sa to najmä vo zvýšení právnej sily
normy, na základe čoho sa zvyšovala aj miera právnej istoty a možnosť verejnej
kontroly.
Novela rozširuje orgány pozemkového fondu upravené v § 35 zákona o pozemkových úpravách. Popri správnej rade a dozornej rade sa za orgán pozemkového fondu ustanovuje aj generálny riaditeľ. Táto zmena bola motivovaná
potrebou jasne určiť štatutárny orgán SPF a k tomu príslušné zodpovednostné
vzťahy či nezlučiteľnosť funkcií. Generálneho riaditeľa na návrh ministra pôdohospodárstva volila správna rada pozemkového fondu.
Ďalšie zmeny v ustanoveniach upravujúcich pozemkový fond priniesla novela č. 518/2003 Z. z.522 Celkovým účelom tejto novely bolo najmä opätovné zria
denie špecializovanej štátnej správy na úseku pozemkových úprav. Popri tomto
hlavnom cieli sa realizoval aj dlhodobý hospodársky zámer štátu - vytvárať pod520
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Národná rada Slovenskej republiky (1998 – 2002), parlamentná tlač 937 – Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Bližšie pozri § 10 ods. 4 a 6 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom.
Bližšie pozri Národná rada Slovenskej republiky (2002 – 2006), parlamentná tlač 354 - Vládny
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých
zákonov.
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mienky vhodné pre výstavbu bytov. Do § 34 zákona o pozemkových úpravách
tak pribudli ustanovenia upravujúce nakladanie SPF so zvereným majetkom vo
vlastníctve štátu určeným na výstavbu nájomných bytov.
Prijatím zákona č. 523/2004 Z. z.523 o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa zákon o pozemkových úpravách doplnil o ustanovenia, ktoré zosúlaďovali
pravidlá hospodárenia SPF s týmto zákonom. Išlo o povinnosť pozemkového
fondu predkladať vláde SR návrh svojho rozpočtu do 15. augusta bežného roka
a o obmedzenie možnosti prijímania a poskytovania úverov a pôžičiek. Tieto
normy sú v platnosti dodnes.
Ďalšou novelizáciou prešli ustanovenia tretej časti zákona o pozemkových
úpravách na základe zákona č. 571/2007 Z. z.524 Potrebu iniciovať novelizáciu § 34 ods. 3 vyvolala kompetencia pozemkovému fondu vyplývajúca zo
zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom. Týkala sa spravovania pozemkov tvoriacich podiely spoločnej ne
hnuteľnosti. V prípadoch, ktoré predpokladal § 34 ods. 6,525 sa rozšíril okruh osôb,
ktoré sú oprávnené zastupovať neznámych a nezistených vlastníkov a vlastníkov,
ktorí si neuplatnili svoje právo. Zákon tak toto oprávnenie dodnes priznáva pozemkovému fondu alebo správcovi. Ustanovenie § 34 sa rozšírilo o nový odsek 14,
ktorý bol reakciou zákonodarcu na právny názor Najvyššieho súdu SR vo veciach podaných určovacích návrhov o vlastnícke práva štátu, podľa ktorého mohol
SPF alebo správca konať iba v tých prípadoch, keď bola nesporná existencia
vlastníckeho práva štátu. „Navrhovanou úpravou sa uvedeným subjektom dáva
možnosť zastupovania pred súdom aj v prípadoch, že je vlastnícke právo štátu sporné.“526 Ustanovenie je v platnosti dodnes. Okrem možnosti zastupovania v konaniach pred súdom sa prostredníctvom doplnenia odseku 15 rozšírila
523
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Bližšie pozri Národná rada Slovenskej republiky (2002 – 2006), parlamentná tlač 670 - Vládny
návrh zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bližšie pozri Národná rada Slovenskej republiky (2006 – 2010), parlamentná tlač 379 - Vládny
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Ustanovenie § 34 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách: „Ak sa pri vyčleňovaní ucelených lesných častí podľa osobitného predpisu zistia pozemky, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého
miesto pobytu nie je známe, alebo ak vlastník svoje právo neuplatnil, zastupuje týchto vlastníkov
pozemkový fond alebo správca.“
Národná rada Slovenskej republiky (2006 – 2010), parlamentná tlač 379 - Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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pôsobnosť pozemkového fondu aj na zastupovanie vlastníkov pozemkov pri
riešení nájmu za pozemky, podľa ktorého môže vlastník požiadať pozemkový
fond o zastupovanie v prípadoch, keď chce prenajať neobhospodarovaný pozemok. Za takéto zastúpenie patrí pozemkovému fondu zákonná odplata „najviac
20 percent z nájomného“.527 Doplnenie o odsek 16 slúžilo na upravenie platenia
nájmu za pozemky nachádzajúce sa v hospodárskych dvoroch vybudovaných do
24. júna 1991. Výpočet ceny bol určený na základe príslušných právnych predpisov.
Zásadnejšou reformou prešiel pozemkový fond na základe prijatia zákona
č. 285/2008 Z. z.528 Hlavný motív na prijatie tejto novely spočíval vo fakte, že
v rámci činnosti SPF „dochádza k významným finančným operáciám a tiež zmluvno-právnym vzťahom, ktoré zasahujú do vlastníckych vzťahov k pozemkom“.529
Na základe tohto zákona sa do § 34 doplnili nové odseky 17 a 18 upravujúce
zverejňovanie zmlúv a zverejňovanie údajov o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako
náhradné pozemky. Zverejňovanie zmlúv bolo motivované zvyšovaním miery
transparentnosti. Ustanovenie odseku 17, ktoré ukladá povinnosť pozemkovému fondu zverejniť zmluvy do 5 dní od ich uzatvorenia, umožňuje účastníkom
týchto zmluvných vzťahov, ale aj širokej verejnosti kontrolovať nakladanie
s majetkom štátu. Verejný prístup k týmto údajom je zabezpečený prostredníctvom internetovej stránky pozemkového fondu. Ustanovenie odseku 18 prinieslo
transparentnosť do procesu informovania oprávnených subjektov o dostupných
náhradných pozemkoch, ktoré slúžili na účel uspokojenia ich nároku. Informovanie o dostupných náhradných pozemkoch prebieha prostredníctvom internetovej stránky pozemkového fondu, ale aj prostredníctvom regionálnych pracovísk
pozemkového fondu.
Tlak na verejnú kontrolu pozemkového fondu sa mal zabezpečiť aj prostredníctvom rozšírenia povinnosti pozemkového fondu, spočívajúcej v predkladaní
výročnej správy na rokovanie Národnej rady SR vždy do konca apríla nasledujúceho roka. Výročné správy tvoril pozemkový fond každoročne, no povinnosť
predkladať ich do parlamentu priniesla až táto zmena zákona. Doplnenie § 34a
o nový odsek 4 súviselo s transparentnosťou reprezentovanou upozornením na
problematiku SPF, keďže sa o nej bude rokovať verejne na pôde zákonodarného
zboru. Taktiež sa tým vytvoril aj priestor na pripomienkovanie výročnej správy,
527
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Bližšie pozri § 34 ods. 15 zákona o pozemkových úpravách.
Bližšie pozri Národná rada Slovenskej republiky (2006 – 2010), parlamentná tlač 630 - Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení
niektorých zákonov.
Tamže.
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a tým aj zhodnotenie činnosti SPF za uplynulý rok zo strany zainteresovanej
verejnosti.
Nosnú časť tejto novely však predstavovala revízia ustanovení upravujúcich orgány pozemkového fondu a výslovné upravenie ich činností a kompetencií priamo v zákone. Koncepcia orgánov pozemkového fondu, tak ako bola konštituovaná prijatím nového § 35 a vložením § 35a a § 35b do zákona o pozemkových
úpravách, s malými zmenami a doplneniami platí dodnes. Podľa nového znenia § 35 orgánmi SPF sú:
a) rada pozemkového fondu – skladala sa z 11 členov a podrobnosti ustanovil
vložený § 35a zákona o pozemkových úpravách. Neskôr došlo k rozšíreniu
rady pozemkového fondu na 13 členov.
b) generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa – podrobnosti ustanovil
vložený § 35b – upravuje rôzne situácie, v ktorých v postavení štatutárneho
orgánu vystupuje generálny riaditeľ, prípadne námestník generálneho riaditeľa, a v ktorých vystupujú spoločne. Spoločný postup sa týka napríklad kontrasignácie zmlúv.
Rada SPF (ďalej ako „rada“) vznikla zo správnej a dozornej rady. Jej úloha spočíva najmä vo výkone dohľadu a kontroly nad výkonom SPF. Ku kreovaniu rady
dochádza prostredníctvom voľby v Národnej rade SR. „Volením rady fondu Národnou radou Slovenskej republiky sa dosiahne možnosť kontroly SPF celým politickým spektrom, ktoré vzišlo z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,
čím sa zabezpečí toľko diskutovaná transparentnosť SPF.“530 V skutočnosti však,
podľa nášho názoru, takýmto krokom nedochádza k zabezpečeniu transparentnosti, ale k politizácii rady. Koaličnou matematikou sa dá v rade zabezpečiť absolútna
prevaha a eliminovať opozičná kontrola, keďže 6 členov volil parlament na návrh
vlády SR a 5 na základe pomerného zastúpenia politických strán a politických
hnutí zastúpených v Národnej rade SR – na návrh príslušného parlamentného výboru. Tento prvok tak vniesol pod rúškom transparentnosti do fungovania najvyššieho kontrolného orgánu SPF vysoké riziko možnosti jeho politizácie. Na tomto
mieste je potrebné si uvedomiť fakt, že správa štátneho majetku a majetku nezistených vlastníkov nepotrebuje iba politické nominácie, ale nutne potrebuje siahnuť aj po odborných nomináciách, ktoré môžu zabezpečiť stavovské a profesijné
organizácie. Takýto prvok zabezpečuje, že sa na správu z veľkej časti verejného
statku bude hľadieť zo širokého spektra zainteresovaných záujmov. Takýto trend
je možné badať až neskôr a pretavil sa do prijatia zákona č. 119/2019 Z. z., ktorým
sa rozšírila rada na 13 členov. Dvaja členovia, o ktorých sa rada rozšírila, zostali
vo vzťahu k Národnej rade SR v nominačnej dispozícii vlády SR, no vláde SR
530

Tamže.
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ich navrhuje po jednom reprezentatívne združenie miest a obcí a Slovenská
poľnohospodárska a potravinárska komora. Je nutné poukázať na fakt, že počet
členov rady umožňuje, aby v nej bolo zastúpené širšie spektrum záujmov než
záujmy vlády SR, Národnej rady SR a dvoch záujmových združení. Tu sa vytvára priestor posilniť skutočnú transparentnosť rady prostredníctvom rozšírenia
nominačného oprávnenia na ďalšie stavovské a záujmové organizácie ako napríklad na Komoru geodetov a kartografov, Asociáciu zamestnávateľských zväzov
a združení SR či Komoru pozemkových úprav, ktorých sa pozemkovoprávne
vzťahy vznikajúce v rámci správy zvereného majetku pozemkovým fondom bezprostredne dotýkajú, a to pokiaľ možno čo najširokospektrálnejšie.
Novela č. 285/2008 Z. z. nanovo usporiadala aj otázku štatutárnych orgánov
pozemkového fondu. Aj tu sa zaviedol nový kontrolný prvok vyplývajúci priamo
zo zákona – kolektívna forma štatutárneho orgánu reprezentovaná generálnym
riaditeľom a námestníkom pozemkového fondu, ktorých do funkcie vymenúva
vláda SR na návrh príslušného ministra. Zvýšenie kontroly má spočívať najmä
v spoločnom konaní, najčastejšie formálne vyjadrenom kontrasignáciou zmlúv,
vo veciach právnych aktov, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný
prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby.531
V ostatných veciach, v ktorých nekonajú štatutárne orgány spoločne, koná generálny riaditeľ samostatne a jeho oprávnenia vykonáva v čase jeho neprítomnosti
námestník. Funkčnosť tohto kontrolného mechanizmu je však sporná. Obzvlášť
pri uvedomení si faktu, že k vymenovaniu do funkcie generálneho riaditeľa aj
námestníka pozemkového fondu dochádza na základe hlasovania vlády SR na
návrh iba jedného ministra. Aj tu prichádza do úvahy politizácia procesu výberu štatutárnych orgánov. V extrémnom prípade sa spôsob kreácie štatutárnych
orgánov môže prejaviť v blokovaní výkonu úloh pozemkového fondu. Pričom
musíme dodať, že motivácia na takéto konanie môže mať svoje pozitívne, ale aj
negatívne dôsledky. Význam kontrasignácie zmlúv by pomohla zvýšiť napríklad
zmena v spôsobe nominácie generálneho riaditeľa a námestníka SPF, prípadne
by mohlo dôjsť aj k rozšíreniu počtu námestníkov a precizovaniu ich kompetencií v zákone. Jednotlivé pozície by v takomto prípade mohla vymenovať vláda
SR, no na návrh viacerých jej členov, nielen na návrh jedného ministra. Minister
pôdohospodárstva by napríklad mohol aj naďalej navrhovať generálneho riaditeľa a jeho zástupcu. Minister životného prostredia by zase mohol navrhovať námestníka pre oblasť životného prostredia a minister hospodárstva námestníka pre
oblasť hospodárstva. Navrhovanou zmenou by sa rozšírilo spektrum, na ktorého
základe by dochádzalo k posudzovaniu efektívnosti a významu rozhodnutí štatu531

Bližšie pozri § 35b ods. 2 zákona o pozemkových úpravách.
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tárnych orgánov súvisiacich so správou zvereného majetku. Prerozdelenie agendy medzi námestníkov by mohlo priniesť zvýšenie odbornosti pri posudzovaní
v dvoch zásadných oblastiach, ktoré budú v nasledujúcich rokoch neoddeliteľnou
súčasťou verejných politík veľkej väčšiny štátov – v oblasti životného prostredia
a v oblasti hospodárstva. Opatrenie by však riziko politizácie v procese rozhodovania eliminovalo iba čiastočne.
Pri kreovaní štatutárnych orgánov vládou SR však jedným dychom dodávame, že podľa nášho názoru je nutné zachovávať istý druh štátneho monopolu,
ktorý sa v zákone prejavuje menovacou kompetenciou vlády. Kompetencia navrhovať členov štatutárnych orgánov pozemkového fondu by mala byť priznaná
iba členom vlády, no oproti dnešnému stavu by sa mala dekoncentrovať na viacerých členov presne stanovených zákonom podľa príslušného rezortu, ktorý môže
mať vplyv na výkon správy zvereného majetku pozemkovým fondom. Vzhľadom na povahu oprávnení, ktoré štatutárne orgány pozemkového fondu majú, by
sa mohlo otvorenie možnosti navrhovať členov štatutárneho orgánu stavovským
a záujmovým organizáciám javiť ako problematické. Správa majetku štátu reprezentovaná štatutárnymi orgánmi by mala zostať v rukách štátu, no kontrola
reprezentovaná radou by sa mala otvoriť čo najširšej a najmä zainteresovanej
verejnosti.
Vložením § 35a a § 36a sa zákonodarca definitívne vysporiadal s potrebou
prijímania noriem nižšej právnej sily, ktoré by zabezpečovali fungovanie orgánov SPF. „V ustanoveniach týchto bodov sa konštituujú orgány SPF s cieľom,
aby ich základné kompetencie boli zakotvené priamo v zákone a nebolo potrebné ich ďalej rozpracovávať v podzákonných právnych aktoch, ktoré bude niekto
schvaľovať, okrem tých, ktoré si tieto orgány príjmu vo vlastnej kompetencii.“532
Následkom tejto zmeny mohlo dôjsť k vypusteniu ustanovenia dovtedy platného § 36 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách, upravujúceho podmienky sporného schvaľovania štatútu pozemkového fondu vládou SR. Tým, že sa legislatíva podrobne upravujúca orgány SPF dostala priamo do zákona o pozemkových
úpravách, sa zamedzilo pochybnostiam súvisiacim so sekundárnymi zásahmi do
organizácie pozemkového fondu a štatút sa stal bezpredmetný. Touto zmenou
sa potvrdila nastúpená pozitívnoprávna legislatívna trajektória, následkom ktorej sa tretia časť zákona o pozemkových úpravách rozširuje o nové ustanovenia
prakticky od vyhlásenia zákona. V prospech tejto trajektórie vypovedá povaha

532

Národná rada Slovenskej republiky (2006 – 2010), parlamentná tlač 630 - Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov.
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majetku spravovaného pozemkovým fondom, ktorý si určite vyžaduje zákonnú
reguláciu.
Nasledujúca novela sa dotýkala doplnenia ustanovení upravujúcich odmeňovanie členov rady SPF a pri tvorbe návrhu bolo potrebné precizovať aj § 34
ods. 3 zákona o pozemkových úpravách. K potrebným zmenám došlo na základe
prijatia zákona č. 499/2009 Z. z.533 V predmetnom § 34 ods. 3 bolo potrebné
odstrániť nejasnosti týkajúce sa správy majetku štátu. Problematickým miestom
dovtedy platnej úpravy bol odkaz na poznámku pod čiarou, ktorá nemá normatívnu povahu, čím vznikali pochybnosti. V otázke odmeňovania členov rady SPF
došlo doplnením odseku 5 do § 35 zákona o pozemkových úpravách k stanoveniu koeficientu výpočtu odmeny, ktorý je naviazaný na výkon funkcie v rade a na
priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej
republiky.
Opätovnú ambíciu stransparentniť prenajímanie, predaj, zámenu a nadobúdanie nehnuteľností SPF premietla vláda SR do legislatívneho návrhu, ktorý bol
v parlamente schválený ako zákon č. 139/2010 Z. z.534 Na základe tejto zmeny bola vláda SR zákonom splnomocnená na vydanie nariadenia, ktoré upraví
podmienky prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností SPF.
Ide o nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností
Slovenským pozemkovým fondom. Nariadenie podrobne upravuje zmienené
formy nakladania s nehnuteľnosťami. V prípade tohto nariadenia ide o detailný
normatívny text, ktorý výrazne limituje dispozíciu orgánov pozemkového fondu
so zvereným majetkom. Takouto formou sa zvyšuje aj dôraz na princíp právnej
istoty, keďže účastníci právnych vzťahov so SPF môžu predvídať, ako bude pozemkový fond v prípade ich návrhov konať. Prijatie nariadenia je potvrdením
predpokladu, že pozemkový fond koná vo verejnom záujme. Vďaka nariadeniu
sú postupy pozemkového fondu viac exaktné a lepšie kontrolovateľné. Navyše,
vládne nariadenie dodáva týmto procesom vyššiu mieru legitimity, než keby postupy boli odvodené z interných aktov pozemkového fondu. V rámci II. čítania
sa v legislatívnom procese do zákona o pozemkových úpravách zapracovala ešte
jedna zmena, ktorá vychádzala z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslan533

534

Bližšie pozri Národná rada Slovenskej republiky (2006 – 2010), parlamentná tlač 1141 - Vládny
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Bližšie pozri Národná rada Slovenskej republiky (2006 – 2010), parlamentná tlač 1422 - Vládny
návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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kyne Národnej rady SR Magdy Košútovej, ktorým sa do § 35a ods. 1 za druhú
vetu vložila tretia veta, podľa ktorej: „Rada začne vykonávať svoju činnosť, ak
Národná rada Slovenskej republiky zvolí všetkých členov navrhnutých vládou
Slovenskej republiky a nadpolovičnú väčšinu členov navrhnutých výborom; povinnosť zvoliť zvyšných členov rady tým nie je dotknutá. Funkčné obdobie členov
rady je tri roky.“535 Toto doplnenie ustanovenia sa do zákona dostalo pre potrebu
zabezpečenia sfunkčnenia rady pozemkového fondu v prípade zlyhania politického mechanizmu obsadenia kandidátov politických strán a hnutí zastúpených
v Národnej rade SR. Takéto precizovanie ustanovenia ešte väčšmi spochybňuje
spolitizovanú koncepciu kreovania rady SPF, keďže predvída patovú politickú
situáciu, ktorá by mohla znefunkčniť plnenie úloh pozemkového fondu. Rovnako
usvedčujúco v neprospech tejto konštrukcie kreovania rady SPF znie aj veta za
bodkočiarkou, ktorá zdôrazňuje, že povinnosť zvoliť zvyšných členov rady tým
nie je dotknutá. Problematickosť takejto situácie podčiarkuje aj zdôvodnenie poslankyne Magdy Košútovej podľa, ktorej sa „tento stav ... nemôže stať trvalým,
preto návrh zvýrazňuje povinnosť zvoliť aj zvyšných členov rady“.536
Nasledujúcu novelizáciu ustanovení upravujúcich pozemkový fond v zákone
o pozemkových úpravách schválila Národná rada SR v piatom volebnom období. Vládny návrh zákona bol schválený ako zákon č. 559/2010 Z. z.537 Pôvodný zámer vládneho návrhu zákona sa týkal novelizácie zákona o pôde s cieľom
„odstrániť možnosť špekulatívneho vydávania náhradných pozemkov mimo katastrálneho územia, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok“538. V navrhovanej
zmene sa v § 34 ods. 4 písm. a) zákona o pozemkových úpravách doplnila dôležitá kompetencia SPF upravujúca spôsob vydávania náhrady za nárok peniazmi
v prípade, že oprávnenej osobe nebude možné vydať náhradný pozemok. V rámci legislatívneho procesu k vládnemu návrhu zákona o pozemkových úpravách
odporučil výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
nové znenie článku II k návrhu zákona. Toto znenie v otázke vyplácania ná535
536
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Bližšie pozri § 35a ods. 1 zákona o pozemkových úpravách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady SR Magdy Košútovej na doplnenie
vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov – ČPT 1422 z 3. marca 2010.
Bližšie pozri Národná rada Slovenskej republiky (2010 – 2012), parlamentná tlač 55 - Vládny
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov
k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
Národná rada Slovenskej republiky (2010 – 2012), parlamentná tlač 55 - Vládny návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nie
ktoré zákony.
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hrady v peniazoch podľa § 34 ods. 4 písm. a) zákona o pozemkových úpravách
vychádzalo z vládneho návrhu zákona. Ďalej však došlo k doplneniu § 34 ods.
1 zákona o pozemkových úpravách. Doplnená veta určovala, že sídlom SPF je
Bratislava. Fondu taktiež zákonom priznala kompetenciu zriaďovať organizačné
útvary a zriaďovať ich sídla. Táto zmena sa v uznesení výboru539 odôvodnila
potrebou doplnenia jedného zo základných atribútov právnickej osoby – sídlo.
Z pohľadu zabezpečenia fungovania SPF však väčšiu dôležitosť zohráva priznanie zákonného oprávnenia SPF zriaďovať organizačné útvary. Toto doplnenie
však zákonodarca pri zdôvodnení zmeny opomína. Dôležitosť fungovania regionálnej štruktúry SPF vzhľadom na charakter spravovaného majetku bola popísaná v texte skôr. Dnes je tvorená 29 regionálnymi odbormi v rámci celého územia
Slovenskej republiky. Na čele organizačnej štruktúry stojí Generálne riaditeľstvo
SPF, jeho sídlo je v zmysle zákona v Bratislave.
Prostredníctvom zákona č. 559/2010 Z. z. sa do § 34 zákona o pozemkových
úpravách doplnil nový odsek 19. Prijatý bol na základe skôr citovaného uznesenia výboru Národnej rady SR. Ustanovenie § 34 ods. 19 zákona o pozemkových
úpravách upravuje procedúru, ktorú má pozemkový fond napĺňať v prípade súbehu nárokov oprávnených žiadateľov o náhradné pozemky. Pri ich vydávaní sa
zohľadňuje princíp priority, podľa ktorého SPF „prevedie žiadateľovi náhradné
pozemky v poradí, v akom sú žiadosti o vydanie pozemkov doručené do sídla
pozemkového fondu“.540 Podľa zdôvodnenia výboru ide o dodržanie rovnakého
prístupu ku všetkým žiadateľom, v rámci ktorého „by nemalo dochádzať k uprednostňovaniu niektorých žiadateľov, ale pozemky by mali byť vydávané v poradí,
ako o ne žiadatelia požiadali“.541
K plneniu ďalších úloh bol zaviazaný SPF prijatím zákona č. 145/2013 Z. z.542
Cieľom tejto novely zákona bolo vytvoriť zabezpečovací mechanizmus, ktorý
539
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Bližšie pozri uznesenie Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
č. 45 z 8. decembra 2010 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb.
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 55) 10. schôdza výboru, V. volebné obdobie.
Bližšie pozri § 34 ods. 19 zákona o pozemkových úpravách.
Uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 45 z 8. decembra 2010 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 55) 10. schôdza
výboru, V. volebné obdobie.
Národná rada Slovenskej republiky (2012 – 2016), parlamentná tlač 406 - Vládny návrh zákona,
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov.
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banke so 100 % majetkovou účasťou štátu poskytne zákonnú záruku pri poskytovaní podporného úverového mechanizmu zameraného na nákup poľnohospodárskej pôdy zacielený na osoby podnikajúce v poľnohospodárskom sektore. Tento
mechanizmus vznikol na základe prijatia uznesenia vlády SR č. 413 z 22. augusta
2012 o podpore subjektov poľnohospodárskej prvovýroby. Bol výsledkom pokračujúceho dialógu ministerstva financií a ministerstva pôdohospodárstva, ktorý
vyplynul z prijatia tohto uznesenia. Rokovanie vyústilo do prijatia mechanizmu,
na základe ktorého môžu oprávnené osoby ešte aj dnes žiadať Slovenskú záručnú
a rozvojovú banku o úver s názvom „Moja pôda“ do výšky až 330 000 eur pri
15 % spolufinancovaní a maximálnou splatnosťou 20 rokov na „financovanie
odkúpenia poľnohospodárskej pôdy, t. j. produkčne potenciálnej pôdy evidovanej
v katastri nehnuteľností, ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady
a trvalé trávnaté porasty, atď. (samostatné parcely, resp. aj spoluvlastnícky podiel
k pozemku) a financovanie kúpy aj zastavaných pozemkov pod nehnuteľnosťami
(hospodárskymi budovami)“.543 Na základe tohto opatrenia môžu fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárstve získať jednorazovo väčší obnos
financií, ktorých použitie je viazané primárne na nákup poľnohospodárskej pôdy.
V prípade platobnej neschopnosti je tu vytvorený mechanizmus, ktorý umožní štátu nadobudnúť vlastnícke právo k pozemkom zakúpeným z prostriedkov
poskytnutých z úverov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Cena, za ktorú
môže SPF takto zaťaženú nehnuteľnosť kúpiť, je limitovaná cenovým predpisom. Tento mechanizmus sa javí ako zaujímavý nástroj, vďaka ktorému štátna
banka dostáva zákonné záruky a na ich základe, vďaka nižšiemu riziku, môže
poskytovať tzv. lacné peniaze, ktoré osobám podnikajúcim v poľnohospodárstve
pomáhajú lepšie zvládnuť rozloženie rizika investovania do kúpy poľnohospodárskych pozemkov – základného výrobného nástroja v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Štát si vďaka tomuto mechanizmu vytvára prostredníctvom SPF priestor na nakupovanie zaťažených poľnohospodárskych pozemkov
riadeným procesom. Ten môže efektívne fungovať v prospech štátu, ale aj v prospech podnikateľského subjektu, ktorý sa ocitne v platobnej neschopnosti. Štát
svojím vstupom do vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom zamedzí špekulatívnemu
obchodu s pozemkami zaťaženými takýmto typom pohľadávky a „osud“ takto
nadobudnutého majetku nasmeruje do správy pozemkového fondu, kde sa pri
nakladaní s ním postupuje striktne podľa zákona. Zákon o pozemkových úpravách v § 34 ods. 20 až 23 detailne upravuje oprávnenie pozemkového fondu nadobudnúť takto zaťažený nehnuteľný majetok, pre tento prípad zrušuje zákonné
543

SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKKA – Úver MOJA PÔDA. Informácia
o úvere z 9. októbra 2019, platná od 25. 10. 2019. [cit. 13-12-2020]. Dostupné na: <https://www.
szrb.sk/files/files/Uver%20MOJA%20PODA(1).pdf>.
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predkupné právo podľa § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Podľa
zákonodarcu bola táto zmena konštruovaná tak, „že má zároveň obmedziť špekulatívny nákup pôdy, ku ktorým nie zriedka prichádza pri predaji založenej pôdy,
v exekučných konaniach, resp. dobrovoľných dražbách. Preto je potrebné, aby
pri realizácii navrhovaného postupu mohli byť Slovenskému pozemkovému fondu
priamo odpredané aj založené spoluvlastnícke podiely bez toho, aby záložný veriteľ musel predávané podiely ponúknuť existujúcim podielovým spoluvlastníkom
tak, ako ho vyžaduje § 140 Občianskeho zákonníka“.544 Ďalej zákon ustanovuje
účel využitia tohto majetku štátom a určuje napríklad aj rad, v ktorom je možné
za splnenia zákonom stanovených podmienok previesť práva k takto nadobudnutému majetku na osoby v poradí podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla. Mechanizmus umožnil pozemkovému fondu nadobúdať majetok, ktorý môže slúžiť
na realizáciu reštitučných nárokov. K ich uspokojovaniu dochádza na základe
spoločenskej objednávky, ktorá bola deklarovaná napríklad preambulou zákona
o pôde. „Z dôvodov nedostatku pozemkov na riešenie náhrad pozemkov v rámci
riešenia reštitučných nárokov oprávnených osôb môže pozemkový fond kupovať
pozemky za cenu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom v rámci realizácii záložného práva bankou so 100 % majetkovou účasťou štátu. Predkupné
právo podľa osobitného predpisu sa na tieto prevody nevzťahuje. Ide však len
o dočasné obmedzenie predkupného práva ostatných spoluvlastníkov podielov
na pozemkoch, keďže toto im po vydaní osobe v reštitúcii ostáva zachované.“545
Nasledujúca novelizácia tretej časti zákona o pozemkových úpravách bola
technická a prioritne súvisela s novelizáciou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ide o zákon č. 547/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve.546 Z § 34a zákona o pozemkových úpravách bol z dôvodu nadbytočnosti vypustený odsek 5, podľa ktorého pozemkový fond neukladal účtovnú
závierku a výročnú správu na registrovom súde podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve.
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Národná rada Slovenskej republiky (2012 – 2016), parlamentná tlač 406 - Vládny návrh zákona,
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky (2012 – 2016), parlamentná tlač 406 - Vládny návrh zákona,
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov.
Bližšie pozri Národná rada Slovenskej republiky (2010 – 2012), parlamentná tlač 509 - Vládny
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Ďalšia novelizácia ustanovení upravujúcich pozemkový fond sa týkala § 34
a z pohľadu SPF bola viac-menej technickou novelou, ktorá bola prijatá ako zákon č. 115/2014 Z. z.547 Išlo o návrh zmeny zákona, ktorý mal priniesť vyššiu
efektívnosť do procesu pozemkových úprav. Návrh bol do Národnej rady SR
predložený na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na
rok 2013 a úloh, ktoré vyplynuli z Aktualizácie koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike schválenej uznesením vlády č. 882
z 9. decembra 2009. Novela sa dotýkala rozšírenia možností na vykonávanie
jednoduchých pozemkových úprav a precizovaniu s tým spojených ustanovení.
Na jej základe však revíziou prešiel § 34 ods. 4 písm. c) – išlo o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu opravy vnútorného odkazu. Pôvodný vládny návrh zákona túto zmenu neobsahoval. Do zákona sa dostala na základe uznesenia výboru
Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.548 Už priamo na
základe vládneho návrhu sa prijalo nové znenie § 34 ods. 14 zákona o pozemkových úpravách. Navrhnuté znenie bolo precizované „z dôvodu, že pozemkový
fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a zároveň nakladá aj s podielmi nezistených vlastníkov, alebo ktorých vlastníctvo nie je evidované v katastri nehnuteľností a ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.
Pozemkový fond nakladá aj s pozemkami nezistených vlastníkov, aj keď nejde
o poľnohospodárske pozemky, okrem lesných pozemkov“.549 Výnimku v prípade
spornosti vlastníckeho práva štátu ustanovenú prijatím zákona č. 571/2007 Z. z.
zákonodarca v novom znení § 34 ods. 14 zákona o pozemkových úpravách ponechal.
547
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Bližšie pozri Národná rada Slovenskej republiky (2012 – 2016), parlamentná tlač 833 - Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 238 z 11. marca 2014 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov (tlač 833), 36. schôdza výboru, VI. volebné obdobie.
Národná rada Slovenskej republiky (2012 – 2016), parlamentná tlač 833 - Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
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Okruh zákonných povinností SPF sa rozšíril prijatím zákona č. 363/2014 Z. z.,550
ktorý bol vládou SR navrhnutý v rámci opatrení súvisiacich s rozvojom špeciálnej
a rastlinnej výroby, živočíšnej výroby a opatrení súvisiacich s podporou malých
a mladých poľnohospodárov. Účelom návrhu bolo umožniť malým a mladým
poľnohospodárom prístup k poľnohospodárskym pozemkom, ktoré pre svoju
poľnohospodársku činnosť potrebujú ako základný výrobný faktor. Oprávnené
poľnohospodárske subjekty mohli poľnohospodársku pôdu získať prenájmom od
SPF, kúpou nevyužívanej pôdy od vlastníkov alebo prenájmom od veľkých podnikov, pričom sa nevylúčilo satelitné postavenie malých a mladých farmárov vo
vzťahu k veľkému podniku. Prekážku pri nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy
mladým a malým farmárom vytvára najmä obmedzená disponibilita s poľnohospodárskou pôdou spôsobená uzatváraním dlhodobých nájomných zmlúv. Tento
nepriaznivý jav má korigovať aj znížená horná hranica doby určitej, na ktorú
je možné uzavrieť nájomnú zmluvu k poľnohospodárskym pozemkom v zmysle
zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorá je momentálne vo všeobecnosti
stanovená na 15 rokov. Časový faktor pri nájomných zmluvách na poľnohospodárske pozemky zohráva dôležitú rolu v dvoch prístupoch:
a) Prvý prístup má prioritne na zreteli vlastnícke právo a triádu vlastníckych
oprávnení. Snaží limitovať maximálnu dĺžku nájomnej zmluvy v prospech
posilnenia pozície vlastníka poľnohospodárskeho pozemku, pričom vychádza
z premisy, že kvalita výkonu triády vlastníckych oprávnení sa môže znižovať
zvyšujúcou sa dobou nájmu, na ktorú bola uzatvorená nájomná zmluva na
poľnohospodársky pozemok.
b) Druhý prístup má na zreteli princíp stálosti užívania poľnohospodárskych
pozemkov súvisiaci so snahou kvalitne a efektívne obhospodarovať poľnohospodársku pôdu. Pri komentovaní tohto princípu poukazuje Štefanovič na
prípady, kde je horná hranica nájomnej zmluvy aj na úrovni 35 rokov.551
Pre potreby podpory mladých a malých farmárov sa v poslednej dobe kladie
do popredia prvý prístup. Pri jeho obhajobe môžeme vychádzať aj zo stále sa zvyšujúceho povedomia vlastníkov o ich právach a povinnostiach vo vzťahu k vlastneným pozemkom. Časť vlastníkov pozemkov sa dokonca cielene zameriava na
550
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Bližšie pozri Národná rada Slovenskej republiky (2012 – 2016), parlamentná tlač 1210 – Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bližšie pozri ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. III. aktualizované vydanie. Bratislava : Eurounion, 2010, s. 26.
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možnosť dať svoje poľnohospodárske pozemky do nájmu malým alebo mladým
farmárom. Motivácia vlastníkov vychádzala aj z intenzívnej kampane, ktorá svoje
reálne kontúry nabrala práve v období, kedy bol schválený zákon č. 363/2014 Z. z.
Na jeho základe sa v tretej časti zákona o pozemkových úpravách novelizoval
§ 34 ods. 19 v časti upravujúcej spôsob doručovania žiadostí. Centrálna evidencia elektronickej podateľne bola nahradená sídlom pozemkového fondu. K tejto
zmene sa pristúpilo vzhľadom na problematické prerokovávanie žiadostí o náhradné pozemky. Zákonodarca uvádza, že SPF „má zriadenú centrálnu evidenciu elektronickej podateľne na celom území Slovenskej republiky a zoraďovanie
požiadaviek vzhľadom na potrebu ich prerokovania v rade SPF by nebolo reálne
možné“.552 Vláda ďalej navrhla aj doplnenie § 34 o doteraz posledný odsek 24,
na základe ktorého má pozemkový fond na svojom webovom sídle zverejňovať
zoznam mladých poľnohospodárov alebo poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku alebo mikropodniku, ktorí prejavili záujem o prenájom
pozemkov podľa § 14 ods. 9 zákona o pozemkových úpravách alebo podľa osobitných predpisov. Z druhej vety tohto ustanovenia vyplynula pre SPF povinnosť vymazať zo zoznamu poľnohospodára po uzavretí nájomnej zmluvy podľa
§ 14 ods. 9 zákona o pozemkových úpravách alebo po opakovanom odmietnutí
pozemkov ponúkaných fondom. Zverejňovanie zoznamu na webovom sídle pozemkového fondu slúži na získanie celkového prehľadu o záujme malých a mladých poľnohospodárov o poľnohospodárske pozemky. Zoznam taktiež zabezpečuje, že žiadosti sú vybavované v poradí, v akom prišli, vytvára aspoň čiastočný
časový tlak na rozhodovanie pozemkového fondu.
Posledná zmena prijatá zákonom č. 363/2014 Z. z. vyplynula z legislatívneho
procesu. Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
navrhol, aby pozemkový fond mohol v rozsahu § 34 ods. 20 zákona o pozemkových úpravách opomenúť postup, ktorý upravoval zákon č. 140/2014 Z. z.
o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Postup podľa tohto
zákona bol z veľkej časti v roku 2018 revidovaný Ústavným súdom SR.553 Riziká tohto postupu si zrejme uvedomovali aj v Národnej rade SR. Svedčí o tom
prijatie a napokon aj odôvodnenie navrhovanej zákonnej výnimky zákonodarcom: „Postup Slovenského pozemkového fondu podľa zákona č. 140/2014 Z. z.
552
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Národná rada Slovenskej republiky (2012 – 2016), parlamentná tlač 1210 – Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pozri nález Ústavného súdu SR zo 14. novembra 2018, sp. zn. PL. ÚS 20/2014, uverejnený
v Zbierke zákonov pod č. 33/2019 Z. z.
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by v prípade pozemkov, kde Slovenská záručná a rozvojová banka poskytovala
poľnohospodárovi prostriedky, mohol výrazne komplikovať návratnosť týchto
prostriedkov a ich opätovné použitie na podporu ďalších poľnohospodárov.“554
Paradoxne tu pôsobí najmä fakt, že zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý ustanovil neústavný postup a taktiež
aj zákon č. 363/2014 Z. z., ktorý ustanovil výnimku z tohto postupu pre pozemkový fond, bol prijatý v rámci VI. volebného obdobia Národnej rady SR. Právnická osoba – SPF spravujúca štátny majetok – sa na základe výnimky dostala
do výhodnejšieho postavenia oproti ostatným právnickým osobám, čo vzhľadom
na novonastavené pravidlá ustanovené v zákone č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku mohlo pokriviť trh s pôdou. V týchto
súvislostiach by iste stálo za úvahu identifikovať mantinely, v ktorých môže štát
zvýhodňovať právnické osoby, ktoré sú napríklad zriadené zákonom alebo sú so
100 % majetkovou účasťou štátu na úkor právnických osôb súkromnej povahy.
Ako legislatívno-technický sa z pohľadu tretej časti zákona o pozemkových
úpravách javí vládny návrh zákona, ktorý sa stal základom pre prijatie zákona
č. 153/2017 Z. z.555 Tento vládny návrh sa zameriaval na riešenie problematiky usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom nachádzajúcim
sa pod osídleniami marginalizovaných skupín, dopodrobna popisoval niektoré
druhy konaní a ustanovoval zákonné postupy pri vykonávaní jednoduchých
pozemkových úprav. Vláda v ňom navrhovala zosúladiť § 35a ods. 5 zákona
o pozemkových úpravách so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. K zosúladeniu došlo prostredníctvom vypustenia oprávnenia vyplývajúceho
z § 35a ods. 5 písm. e), na základe ktorého rada SPF určovala audítora na overenie účtovnej závierky pozemkového fondu. Dovtedajšie písmená f) a g) sa po
prijatí zákona označujú ako písmena e) a f). Zmena nastala aj v novom § 35a ods.
5 písm. e) zákona o pozemkových úpravách, ktorý bol zosúladený s právomocou
rozhodovania súdov. Na základe prijatej zmeny sa z pod kontrolnej právomoci
rady SPF vyňali právne akty generálneho riaditeľa pozemkového fondu a ná554
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Uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 300 z 18. novembra 2014 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1210), 51. schôdza výboru, VI. volebné obdobie.
Národná rada Slovenskej republiky (2016 – 2020), parlamentná tlač 444 – Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.
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mestníka generálneho riaditeľa pozemkového fondu, ktoré boli uzatvárané na základe právoplatných rozhodnutí súdov. Takáto konštrukcia sa javí logická, keďže
by bolo nanajvýš neštandardné, aby rada SPF, konštituovaná prioritne ako kontrolný orgán, dávala odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko k postupu
štatutárnych orgánov vyplývajúcemu z rozsudku súdu.
V legislatívnom procese sa v druhom čítaní o návrhu zákona podarilo presadiť ešte jednu zmenu ustanovení upravujúcich pozemkový fond v zákone o pozemkových úpravách. Išlo o poslaneckú iniciatívu poslanca Národnej rady SR
Petra Antala. Poslaneckej iniciatíve predchádzalo prijatie uznesenia výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie556, v zmysle ktorého
výbor odporúčal Národnej rade SR prijať pripomienku, ktorá by umožnila realizovať SPF bezodplatný prevod pozemkov pod stavbami vo vlastníctve obce aj
pre obce, ktoré nemajú príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu – územný
plán. Ten malo nahradiť uznesenie obce o tom, že stavba, ktorá stojí na pozemku
štátu v správe SPF, je verejnoprospešnou stavbou. Umožniť takýto proces malo
doplnenie § 34 ods. 9 o pozemkových úpravách. Z tejto legislatívnej konštrukcie vychádzal aj poslanec Národnej rady SR Peter Antal, ktorý možnosť bezodplatného prevodu pozemku štátu v správe SPF popri obci rozšíril aj o vyššie
územné celky. Prvú časť odôvodnenia preberá zo spomínaného uznesenia výboru Národnej rady SR a v druhej časti objasňuje, že na základe tejto zmeny „sa
zrovnoprávni postavenie vyšších územných celkov s obcami v možnosti získania
nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby, ktorých
stavebníkom bude nielen obec, ale môže ním byť aj vyšší územný celok, ale ktoré
môže pozemkový fond previesť podľa súčasnej právnej úpravy len do vlastníctva
obce. Tieto nehnuteľnosti bude môcť previesť pozemkový fond zmluvou o prevode
vlastníctva bezodplatne nielen do vlastníctva obce, ale aj do vlastníctva vyššieho
územného celku na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení
stavby, ak jej stavebníkom bude vyšší územný celok“.557 V citovanej časti po556

557

Uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 80 zo 4. mája 2017 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej
národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 444), 18. schôdza výboru,
VII. obdobie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady SR Petra Antala k vládnemu návrhu
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 444)
z 10. mája 2017.
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zmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslanec ozrejmuje aj druhú navrhovanú
a prijatú zmenu. Týkala sa § 34 ods. 13 zákona o pozemkových úpravách, ktorý
špecifikuje postup SPF v prípade prevodu pozemku na základe právoplatného
územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Aj tu sa možnosť bezodplatného prevodu popri obci rozšírila aj na vyššie územné celky.
Nateraz predposledná zmena tretej časti zákona o pozemkových úpravách
vychádzala z poslaneckej iniciatívy poslancov Národnej rady SR. Cieľ návrhu
na zmenu zákona o pozemkových úpravách spočíval v ambícii rozšíriť radu SPF
z pôvodných 11 členov na 13 členov. Podľa dôvodovej správy „zmena nastáva len pri navrhovaní dvoch nových členov rady pozemkového fondu, t. j. jedného zástupcu organizácií územnej samosprávy a jedného zástupcu Slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory“558. Tento poslanecký návrh sa
mierne odlišoval od prijatého znenia na základe zákona č. 119/2019 Z. z. Prijaté znenie § 35a ods. 1 zákona o pozemkových úpravách vyplynulo z rokovania
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR, ktorý vo svojom uznesení navrhol
precizovať poslanecký návrh tak, aby čo najviac korešpondoval s aktuálnym stavom v združovaní vo veciach územnej samosprávy. „Na úseku združovania miest
a obcí má vzhľadom na množstvo svojich členov (96 % samospráv) dominantné
postavenie Združenie miest a obcí Slovenska a návrh zákona by mu mal vzhľadom na túto skutočnosť priznať výhradné postavenie.“559 Táto novelizácia ukazuje smer, akým by sa, podľa nášho názoru, mal vydať zákonodarca pri kreovaní
rady SPF. Hlavný motív by mal spočívať v odpolitizovaní rady SPF a v zapojení
zainteresovanej a odbornej verejnosti. Takýmto postupom by sa zamedzilo politickým zásahom do fungovania rady SPF. Svoje zastúpenie v rade by, podľa
nášho názoru, malo byť zákonom priznané napríklad zástupcovi Únie miest Slovenska alebo zástupcovi SK8, a taktiež aj zástupcom profesijných združení, ako
je napríklad Komora geodetov a kartografov alebo Komora pozemkových úprav,
a taktiež aj iným reprezentatívnym združeniam zamestnávateľov, ako je napríklad Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR alebo Klub 500. Miera
takéhoto mechanizmu viazaných nominácií však nesmie presiahnuť mieru, na
558

559

Národná rada Slovenskej republiky (2016 – 2020), parlamentná tlač 1295 - Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Uznesenie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 585 z 19. marca
2019 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (tlač 1295), 91. schôdza, VII. obdobie.
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základe ktorej má štát napríklad prostredníctvom vlády SR a Národnej rady SR
zabezpečenú väčšinu v rade SPF. Podiel viazaných nominácii pre zainteresovanú
a odbornú verejnosť by mal maximálne predstavovať podiel, ktorý môžeme vo
všeobecnosti vyjadriť ako 50 % - 1 hlas zaokrúhlené smerom nadol. V našom
prípade by teda v rámci rady SPF mal byť rozšírený počet viazaných nominácií
zo súčasných 2 na 6. Priznanie práva konkrétnym subjektom by malo vyplynúť
z verejnej diskusie so zainteresovanými subjektami. Legitimitu by rada SPF aj
naďalej mohla odvodzovať od voľby v Národnej rade SR. Pri viazaných nomináciách by sa mohol mechanizmus pripodobniť napríklad mechanizmu výberu
ústavných sudcov prezidentom. Jednotlivé profesijné a zainteresované združenia
by Národnej rade SR navrhovali dvojnásobný počet kandidátov, z ktorých by Národná rada SR zvolila polovicu. Takýto mechanizmus by pri správnom nastavení
mohol slúžiť na korekciu mechanizmu, následkom ktorého môže v súčasnosti
dochádzať k politizácii rady SPF.
Dosiaľ posledné ustanovenia doplnené do tretej časti zákona o pozemkových
úpravách sú § 34d a § 34e, ktoré umožnili zefektívniť elektronizáciu procesov
SPF. Ich doplnenie vyplynulo z novelizácie zákona o e-Governmente560 a realizovalo sa prijatím zákona č. 211/2019 Z. z.561. Účelom bolo umožniť pozemkovému fondu, aby v rámci plnenia svojich úloh mohol využívať informačné systémy štátu. Vzhľadom na špecifickú formu zriadenia562 bol SPF nekompatibilný
s legislatívou upravujúcou elektronizáciu vo verejnej správe. „Keďže pozemkový fond nevykonáva pôsobnosť spadajúcu pod definíciu výkonu verejnej moci
elektronicky, nevzťahujú sa naň ustanovenia zákona o e-Governmente priamo.
Navrhuje sa preto využiť možnosť podľa § 2 ods. 5 zákona o e-Governmente
a explicitne upraviť jeho použitie aj na komunikáciu smerom k pozemkovému
fondu a na elektronické doručovanie písomností, ako aj na automatizované získavanie údajov, ktoré sú pre činnosť pozemkového fondu nevyhnutné.“563 Výpočet subjektov, voči ktorým vykonáva pozemkový fond činnosti elektronicky, je
stanovený v § 34d ods. 1 zákona o pozemkových úpravách. Ide o orgány verejnej
560
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Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente).
Bližšie pozri Národná rada Slovenskej republiky (2016 – 2020), parlamentná tlač 1420 - Vládny
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govern
mente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Pozri § 34 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách.
Národná rada Slovenskej republiky (2016 – 2020), parlamentná tlač 1420 - Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
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moci, právnické osoby a podnikateľov. Povinnosť komunikovať s fondom elektronicky vyplýva z § 34d ods. 2 zákona o pozemkových úpravách právnickým
osobám a podnikateľom. V rozsahu činností a spôsobe doručovania predmetné
ustanovenia odkazujú na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). Pre náročnejší proces elektronizácie zákonodarca na implementáciu ponechal pozemkovému fondu
polročnú legisvakačnú lehotu.
V súvislosti s opatrením popísanom v predchádzajúcom odseku bolo vládou
SR navrhnuté rozšírenie zákona o pozemkových úpravách o § 34e, ktorý vstúpil
do platnosti o pol roka skôr ako predchádzajúce ustanovenie. Určovalo rozsah
dát, ktoré sa zo zákona poskytujú SPF na jeho činnosť, výnimky z ustanovení
upravujúcich ochranu osobných údajov či formu poskytovania týchto údajov.
Prijatie týchto dvoch ustanovení spoločne bezprostredne súviselo a znamenalo
posilnenie procesu elektronizácie, vďaka ktorej sa postupne z pozemkového fondu vytvára moderná inštitúcia predstavujúca významnú autoritu v rámci pozemkovoprávnych vzťahov.

Záver
V roku 2021, konkrétne 12. júla, uplynie 30 rokov od prijatia zákona o pozemkových úpravách, ktorý vo svojej tretej časti obsahuje základné ustanovenia konštituujúce SPF a jeho orgány. Za túto dobu legislatíva upravujúca pozemkový
fond prešla radom zmien a doplnení. S postupom času, ako sa vyvíja úloha pozemkového fondu, vyvíja sa aj pohľad na pozemkový fond ako inštitúciu. Aj
napriek prvotnému zámeru zákonodarcu, naznačujúcemu „dočasnosť“ pozemkového fondu, dnes vývoj právnej úpravy hovorí jasne v jeho prospech. Ustanovenia upravujúce SPF sa pod vplyvom potrieb vychádzajúcich z aplikačnej praxe
a taktiež aj pod vplyvom pozitívnoprávnych tendencií v legislatívnej činnosti
neustále vyvíjajú. Rozširujú, doplňujú a precizujú sa právomoci, ale aj povinnosti pozemkového fondu. Legislatívna konštrukcia upravujúca pozemkový fond vo
vyhlásenom znení zákona o pozemkových úpravách predpokladala, že procesy
a postupy pozemkového fondu budú upravené v štatúte pozemkového fondu, na
ktorý odkazovalo ustanovenie zákona. Neskôr pod vplyvom významnej úlohy
SPF, napríklad reprezentovanej správou majetku vo vlastníctve SR a majetku
neznámych a nezistených vlastníkov, zákonodarca pristúpil k preberaniu a potrebnej modifikácii niektorých ustanovení zo štatútu SPF priamo do zákona. Mal
sa tak posilniť ich význam. Ide napríklad o ustanovenia upravujúce postavenie
generálneho riaditeľa či nakladanie pozemkového fondu s príjmami. Neskôr pri
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zásadnej revízii ustanovení upravujúcich orgány pozemkového fondu sa dokonca
od štatútu SPF upustilo a pristúpilo sa k filozofii, podľa ktorej má zákon upravovať všetky dôležité otázky a interné predpisy môžu upravovať iba osobitné
otázky týkajúce sa fungovania jednotlivých orgánov, ktoré majú skôr procedurálnu povahu. Takýto prístup má zabezpečiť zvýšenú mieru verejnej kontroly
a má zabezpečiť aj zvýšenie transparentnosti procesov súvisiacich s nakladaním
s majetkom, ktorý má SPF v správe.
Verejnú kontrolu malo posilniť aj nanovo koncipované usporiadanie orgánov pozemkového fondu reprezentované zlúčením správnej a dozornej rady do
rady SPF a posilnenie postavenia námestníka generálneho riaditeľa pozemkového fondu popri generálnom riaditeľovi pozemkového fondu spočívajúce naj
mä v zákonom predpokladanom spoločnom postupe vo veciach týkajúcich sa
právnych úkonov, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo
prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby. Zodpovednosť za
rozhodnutia zakladajúce práva a povinnosti týkajúce sa spravovaného majetku
tak zákon nastavil na kolektívneho štatutára a v tom istom ustanovení nastavil
aj pravidlá podpisovania takýchto právnych aktov tak, aby bolo zrejmé ako kolektívny štatutár koná. Kontrolnú činnosť zveril zákonodarca novovytvorenej
11-člennej a neskôr 13-člennej rade SPF. Prakticky ide o politický orgán, ktorý
má zabezpečovať verejnú kontrolu nad činnosťou pozemkového fondu. Členov
rady SPF volí Národná rada SR na návrh vlády SR a na návrh príslušného parlamentného výboru. Odpolitizovať radu SPF by bolo možné rozšírením okruhu
zainteresovaných subjektov, ktoré môžu Národnej rade SR navrhnúť kandidátov
na členov rady SPF, tak ako to načrtla novela, ktorou sa rozšíril počet členov rady
z 11 na 13, pričom 2 novovzniknuté miesta v rade SPF už viazal na konkrétne
subjekty. Verejný prvok v kontrole by bol v takomto prípade zachovaný voľbou
jej členov v Národnej rade SR. Rozšíriť by sa mohli aj oprávnenia jednotlivých
členov vlády vo vzťahu k štatutárnym orgánom. Príslušní ministri by napríklad
mohli navrhovať rezortne príslušných námestníkov zodpovedajúcich za konkrétnu oblasť vzťahov, ktoré pozemkový fond spravuje. Takouto úpravou by sa posilnila legitimita a eliminovala možnosť politizácie orgánov zodpovedných za
správu pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky a pozemkov neznámych
a nezistených vlastníkov. Orgány SPF si vzhľadom na svoj charakter vyžadujú
zvýšenú mieru pozornosti verejnosti.
Tá sa zabezpečuje aj prostredníctvom povinnosti SPF predkladať do Národnej rady SR výročnú správu, vďaka ktorej sa môže činnosť SPF za uplynulý
rok zhodnotiť vo verejnej diskusii prebiehajúcej na pôde zákonodarného orgánu,
majúceho najväčší vplyv na verejnú kontrolu SPF. Pre zvýšenie verejnej kon
troly sa do zákona o pozemkových úpravách v uplynulých 30 rokoch doplnili aj
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ustanovenia, ktoré upravujú povinnosti pozemkového fondu vo veci zverejňovania zmlúv, ale aj žiadostí. V poslednej dobe sa dokonca v súvislosti s pozemkovým fondom v niektorých odborných kruhoch skloňuje aj možnosť aplikovania
správneho poriadku na niektoré činnosti vykonávajúce pozemkovým fondom.
Takýto trend by mohol okrem zvýšenia verejnej kontroly priniesť aj zvýšenie
miery právnej istoty. V rovine takéhoto trendu by bolo možné pri jednotlivých
úlohách pozemkového fondu pracovať aj s myšlienkou stanovenia procesných
lehôt, ktoré by mohli napomôcť zefektívneniu konaní a osobám vstupujúcim do
pozemkovoprávnych vzťahov s pozemkovým fondom umožnili napríklad vytvárať časové predikcie v konaniach. Konania, v ktorých by bolo možné zvažovať
stanovenie lehoty, by však bolo potrebné presne špecifikovať, a to aj preto, že
pozemkový fond vstupuje do vzťahov tak verejnoprávnej, ako aj súkromnoprávnej povahy. Nateraz jediný časový tlak, ktorý je zo zákona na pozemkový fond
vyvíjaný, spočíva napríklad v povinnosti zverejňovať žiadosti na webovom sídle,
vďaka čomu je možné sledovať, koľko času potrebuje pozemkový fond na uzatvorenie jednotlivých žiadostí. Rozšíriť povinnosť SPF zverejňovať žiadosti by
mohla pripravovaná vládna novela, ktorá v októbri 2020 prešla medzirezortným
pripomienkovým konaním.
Práve zverejňovanie na webovom sídle SPF a elektronizácia procesov vykonávaných v súvislosti so správou verejného majetku predstavuje v posledných
rokoch zásadný posun pozemkového fondu smerom k osobám vstupujúcim do
pozemkovoprávnych vzťahov s pozemkovým fondom. Elektronická komunikácia výrazne zjednodušuje administráciu žiadostí, ktorá je dnes na vysokej úrovni,
a to aj vďaka štandardizovaným elektronickým formulárom nachádzajúcim sa
na webovom sídle pozemkového fondu. Komunikácia a kontakt s fondom sa
tak stáva efektívnou a prehľadnou. Aj preto zákonodarca pristúpil k tomu, že
vymedzil okruh osôb, ktoré majú povinnosť s fondom komunikovať elektronicky. Elektronizácia už dnes napomáha zvýšenej miere transparentnosti procesov.
Pri uvedomení si, že už dnes existujú softvéry, ktoré vytvárajú právne predikcie,
ako môže dopadnúť konanie, môžeme konštatovať, že elektronizácia a možno
aj umelá inteligencia do budúcnosti môžu hrať zásadnú rolu pri rozhodovacích
procesoch a objektivizácii rozhodnutí pozemkového fondu.
Za uplynulých 30 rokov fungovania SPF sme boli svedkami mnohých zmien
a doplnení ustanovení, ktoré pozemkový fond v našom právnom poriadku konštituujú. Všetky tieto zmeny sa diali v prospech posilnenia úloh a kompetencií SPF
a s tým súvisiacich povinností pozemkového fondu. Môžeme konštatovať, že pozemkový fond má na poli pozemkovoprávnych vzťahov významné postavenie.
Nielenže do týchto vzťahov vstupuje, ale niektoré aj modeluje a vytvára. Tým
si vytvoril pozíciu, na základe ktorej môžeme predpokladať jeho existenciu aj
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v budúcnosti. Nazdávame sa, že v prípade správy pozemkov štátu a neznámych
a nezistených vlastníkov tu bude vždy existovať potreba existencie silnej inštitúcie, ktorá by tieto vzťahy zastrešila. Práve SPF je takou inštitúciou a je možné
predpokladať, že do budúcna bude jeho úloha rásť. Postavenie pozemkového
fondu by sa mohlo posilňovať napríklad v otázkach pozemkových úprav, osobitne jednoduchých pozemkových úprav, kde svojou odbornosťou, skúsenosťami
a vytvoreným administratívnym aparátom na ústrednej, ale aj miestnej úrovni
môže vystupovať nie ako pasívny správca štátnych pozemkov a pozemkov neznámych a nezistených vlastníkov, ale ako aktívny prvok pôsobiaci v rámci pozemkovoprávnych vzťahov súkromnoprávnej, ale aj verejnoprávnej povahy.

Conclusions
In 2021, specifically on 12 July, 30 years will pass since the adoption of the Land
Consolidation Act, which in its third part contains the basic provisions constitu
ting the Slovak Land Fund (SPF) and its bodies. During this time, the legislation
governing the land fund has undergone a number of amendments. Over time, as
the role of the land fund evolves, so does the view of the land fund as an institution. Despite the original intention of the legislator, which indicated the "temporaryness" of the land fund, today the development of legislation clearly speaks
in its favor. The provisions governing the SPF are constantly evolving under the
influence of needs based on application practice and also under the influence of
positive legal tendencies in legislative activity. The powers as well as the obligations of the land fund are being expanded, supplemented and clarified. The legislative structure regulating the land fund in the promulgated wording of the Land
Consolidation Act assumed that the processes and procedures of the land fund
will be regulated in the statute of the land fund, to which the provision of the law
referred. Later, under the influence of the important role of the SPF, for example
represented by the administration of property owned by the Slovak Republic and
the property of unknown and unidentified owners, the legislator proceeded to
adopt and necessary modification of some provisions from the SPF statute directly into law. This was to strengthen their importance. These are, for example,
provisions governing the position of general director or the management of the
land fund. Later, in the fundamental revision of the provisions governing the
bodies of the land fund, the SPF statute was even abandoned and a philosophy
was adopted according to which the law should regulate all important issues and
internal regulations can only regulate specific issues concerning the functioning
of individual bodies, which are rather procedural in nature. Such an approach is
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intended to ensure an increased degree of public control and also to increase the
transparency of the processes related to the management of assets managed by
the SPF.
Public control was also to be strengthened by the redesigned organization of
land fund bodies represented by the merger of the Board of Directors and the Supervisory Board into the SPF Council and the strengthening of the deputy general
director of the Land Fund consisting in particular of a joint procedure provided
by law in matters relating to legal acts, the content of which is the transfer or lease
of property managed by the land fund to other persons that is paid or gratuitous.
The law thus set the responsibility for decisions establishing rights and obligations concerning the managed property to the collective statutory and in the
same provision also set the rules for signing such legal acts so that it is clear
how the collective statutory acts. The legislator entrusted control activities to
the newly created 11-member and later 13-member SPF Council. In practice, it
is a political body that is to ensure public control over the activities of the land
fund. The members of the SPF Council are elected by the National Council of the
Slovak Republic on the proposal of the Government of the Slovak Republic and
on the proposal of the relevant parliamentary committee. It would be possible
to depoliticise the SPF Council by expanding the circle of stakeholders who can
nominate candidates for members of the SPF Council, as outlined in the amendment, which increased the number of board members from 11 to 13, with 2 new
positions in the SPF Council already tied to specific entities. In such a case, the
public element in control would be maintained by the election of its members in
the National Council of the Slovak Republic. The powers of individual members
of the government in relation to statutory bodies could also be extended. For
example, the relevant ministers could nominate departmental deputies responsib
le for a specific area of relations managed by the land fund. Such an adjustment
would strengthen the legitimacy and eliminate the possibility of politicizing the
bodies responsible for the administration of land owned by the Slovak Republic
and land of unknown and unidentified owners. Due to their nature, the SPF bo
dies require an increased level of public attention.
This is also ensured through the obligation of the SPF to submit an annual
report to the National Council of the Slovak Republic, thanks to which the acti
vities of the SPF for the past year can be evaluated in a public discussion taking
place in the legislature, which has the greatest influence on public control of the
SPF. In order to increase public control, provisions have been added to the Land
Consolidation Act in the past 30 years, which regulate the obligations of the land
fund regarding the publication of contracts as well as applications. Recently, even
in connection with the land fund, in some professional circles there is also the
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possibility of applying the administrative order to some activities performed by
the land fund. In addition to increasing public control, such a trend could also
increase the degree of legal certainty. At the level of such a trend, it would be
possible to work with the idea of setting

procedural deadlines for individual tasks
of the land fund, which could help the effectivity of the proceedings and enable
persons entering into land law relations with the land fund to create time predictions in proceedings. However, the procedures in which it would be possible to
consider setting a time-limit would have to be specified precisely, even because
the land fund enters into relations of both a public and a private nature. So far, the
only time pressure that is exerted on the land fund by law is for example in the
obligation to publish applications on the website, thanks to which it is possible
to monitor how much time the land fund needs to close individual applications.
The forthcoming government amendment, which underwent an inter-ministerial
comment procedure in October 2020, could extend the SPF's obligation to publish applications.
It is the publication on the SPF website and the electronic processes performed
in connection with the management of public property that has represented a fundamental shift in the land fund towards persons entering into land law relations
with them in recent years. Electronic communication significantly simplifies the
administration of applications, which is today at a high level, also thanks to the
standardized electronic forms located on the website of the land fund. Communication and contact with the fund thus becomes effective and clear. That is why the
legislator proceeded to define the circle of persons who are obliged to communicate with the fund electronically. Electronization is already helping to increase
the transparency of processes. Recognizing that software already exists today
that makes legal predictions of how the proceedings may turn out, we can say that
electronization and perhaps artificial intelligence in the future may play a crucial
role in decision-making processes and objectification of land fund decisions.
Over the past 30 years of the SPF, we have witnessed many changes to the
provisions that the land fund constitutes in our legal system. All these changes
were in favor of strengthening the tasks and competencies of the SPF and the
related obligations of the land fund. We can state that the land fund has an important position in the field of land law relations. Not only does it enter into these relationships, but he also models and creates some. By that it has created a position
on the basis of which we can assume its existence in the future. We believe that in
the case of the administration of state land and unknown and unidentified owners,
there will always be a need for a strong institution to cover these relations. It is
the SPF that is such an institution and it can be assumed that its role will grow
in the future. The position of the land fund could be strengthened, for example,
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in matters of land consolidation, especially simple land consolidation, where its
expertise, experience and established administrative apparatus at central as well
as local level, can act not as a passive administrator of state land and land of
unknown and unidentified owners, but as an active element operating within the
framework of land law relations of private as well as public law nature.
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